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São Paulo, quinta-feira, 14 de março de 2019

Governo irá rever a segurança 
em mais de 5 mil escolas de SP
O governador João Doria (PSDB), anunciou, na noite desta quarta-feira (13), que os procedimentos de segurança em 
5,3 mil escolas do estado serão revisados, após ataque em escola de Suzano, na Grande SP, que deixou dez mortos

Págs. 06 e 07
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MASSACRE EM SUZANO
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[ Cena do dia ]

 Incêndio no Brás
Um incêndio atingiu um imóvel na Rua Oriente, no Brás, no Centro de São 
Paulo, na tarde desta quarta-feira (13). O Corpo de Bombeiros enviou mais 
de 30 viaturas ao local. Não houve informações de feridos 
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Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2132
09/03/2019
05 - 18 - 30 - 35 - 39 - 60

 
Lotofácil

Concurso n° 1786
11/03/2019 
01 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 12 - 16 - 17 - 18
20 - 21 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1951 
12/03/2019
06 - 11 - 12 - 13 - 19
23 - 26 - 37 - 42 - 47
52 - 53 - 64 - 68 - 70
71 - 72 - 77 - 86 - 96

Dupla Sena
Concurso n° 1911
09/03/2019
Primeiro sorteio 
03 - 07 - 24 - 40 - 42 - 50
Segundo sorteio
06 - 09 - 17 - 42 - 45 - 48

Federal
Extração n° 05369
09/03/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   40704        1.350.000,00
2º  86451              20.000,00 
3º  74808              19.000,00
4º  48674              18.500,00
5º  75706               17.445,00

CARTA DO LEITOR

Vivi momento de muito medo na 
madrugada desta segunda-feira 
por conta da forte chuva. Moro no 
Ipiranga e minha casa fi cou alaga-
da. Tive que procurar abrigo em 
cima do muro da minha garagem. 
Sei que o volume de água foi 
enorme, mas todos os anos nós, 
moradores do bairro, vivemos 
este tormento. Muitos vizinhos 
perderam tudo, como acontece 
há décadas. Será que o poder pú-
blico nunca vai solucionar o nosso 
problema?
Deusarina Vieira da Cunha

Muito triste a situação de São Pau-
lo por conta do temporal do início 
desta semana. Vi as imagens pela 
TV e não dá para se comover com 
o sofrimento de várias famílias 
que perderam tudo e, inclusive, 
seus familiares. Sei que trata-se 
de um fenômeno natural, mas a 
infraestrutura da cidade de São 
Paulo está defesada há muitos e 
muitos anos, e ninguém toma uma 
providência para amenizar o sofri-
mento da população.
Carolina Pereira de Assis

Para onde o prefeito Bruno Co-
vas viajou que não estava aqui 
para administrar a cidade em um 
momento de caos. Acompanhei 
pelas reportagens que ninguém 
disse o seu destino, apenas que 
ele vai voltar. Queria entender o 

motivo de tanto mistério.
Denise Nascimento

Parabéns ao governo do estado 
de São Paulo que se prepara para 
anunciar, provavelmente em abril, 
o novo programa habitacional 
Nossa Caixa, que prevê a cons-
trução de 60 mil moradias para 
famílias de baixa renda em São 
Paulo. Tudo é válido, mas deixo 
uma observação: o número de 
moradorias é muito pouco para o 
grande défi cit habitacional com o 
qual convive São Paulo.
Flávio Bittencourt Costa

Finalmente o clima de carnaval 
está acabando em todo o país. 
Vamos ver se, a partir de agora, o 
Brasil começa realmente a andar. 
Nada contra a festa, pois dizem 
que aumenta a receita, o número 
de empregos, turistas trazem di-
nheiro blá, blá, blá. Mas, por outro 
lado, fi camos parados no tempo, 
esperando o bloco passar. Nunca 
vi tanta gente nas ruas atrás do 
trio elétrico, e com certeza são as 
mesmas pessoas que reclamaram 
da crise no país. Sinceramente, 
não conseguido mais entender 
nada.
Letícia Andreotti Palmas

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

Colômbia entre o 
Brasil em amistoso

A Colômbia será adversária 
do Brasil em amistoso, após a 
disputa da Copa América. Nes-
ta quarta-feira, a CBF anunciou 
que os colombianos vão en-
carar a seleção em amistoso 
marcado para 6 de setembro 
e que será realizado em Miami, 
nos Estados Unidos,. 

A seleção colombiana é ad-
versária recorrente do Brasil, 
com 30 jogos disputados en-
tre ambos. E a equipe nacional 
possui ótimo retrospecto, com 
18 vitórias, nove empates e 
três derrotas. Um desses due-
los foi no estádio de Miami, em 
amistoso realizado em setem-
bro de 2014, com triunfo da 
seleção por 1 a 0.

Cada deputado dispõe de
R$ 165 mil para contratar

Segundo a Secretaria Geral 
de Administração da Assem-
bleia, cada um dos 94 depu-
tados estaduais tem até R$ 
164,9 mil para poder contratar 
assessores de gabinete. 

Para a líder do PT, Beth 
Sahão, os parlamentares vão 
ter de se adaptar ao novo li-
mite de assessores imposto 
pela Justiça. "Vamos nos ade-
quar à nova regra e acho que 
o momento é providencial, já 

que novos deputados estão 
chegando."

Os 94 deputados eleitos 
em outubro tomam posse na 
sexta-feira, 15, quando a Casa 
elegerá seu novo presidente. 
Com apoio de vários partidos, 
incluindo PT e PSB, o tuca-
no Cauê Macris é favorito à 
reeleição. Janaina Paschoal 
(PSL), Daniel José (Novo) e 
Mônica Seixas (PSOL) também 
disputam o cargo.

Tribunal de Justiça manda 
cortar 1,8 mil cargos na 
Assembleia Legislativa de SP

O Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) declarou nesta 
quarta-feira, 13, a inconstitucio-
nalidade de três tipos de car-
gos comissionados (sem con-
curso público) vinculados aos 
gabinetes dos deputados da 
Assembleia Legislativa paulista 
(Alesp). Na prática, a Casa terá 
de cortar 1,8 mil cargos, sendo 
que 930 estão ocupados atual-
mente. 

Com a decisão, o número má-
ximo de assessores que cada 
um dos 94 deputados estaduais 
pode nomear em seus gabine-
tes será reduzido em 28%, de 32 
para 23 funcionários. A Assem-
bleia terá 120 dias para cumprir 
a medida e excluir os cargos, 
mas os novos parlamentares 
que tomam posse amanhã já 
deverão obedecer a mudança. 

Hoje, dos 3.760 servidores 
empregados na Casa, 2.968 são 
comissionados. A assessoria de 
imprensa do presidente Cauê 
Macris (PSDB) informou que a 
Alesp vai cumprir a decisão.

Por maioria dos votos, os 
desembargadores do Órgão 
Especial do TJ-SP acolheram 
parcialmente a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) pro-
posta em março de 2018 pelo 
Ministério Público de São Pau-
lo contra a criação dos cargos 
de assistente parlamentar I, II e 
IV, feita em 2011, na gestão do 
ex-presidente Barros Munhoz 

(PSB).
Na ação, o procurador-geral 

de Justiça, Gianpaolo Smanio, 
afi rmou que os cargos criados 
eram de "funções técnicas, bu-
rocráticas e operacionais" e que, 
por isso, devem ser preenchidas 
por servidores concursados. Se-
gundo Smanio, cargos comissio-
nados são permitidos quando as 
funções são de assessoramen-
to, chefi a ou direção.

Os cargos que terão de ser 
extintos são das funções de 
agente de segurança parlamen-
tar, auxiliar parlamentar e as-
sistente especial parlamentar, 
cujos salários variam entre R$ 
3,1 mil e R$ 6,3 mil. Na Adin, o 
Ministério Público defendia ain-
da a inconstitucionalidade dos 
cargos de assistente parlamen-
tar III ( jornalista) e V (secretário 
especial parlamentar), mas os 
desembargadores não concor-
daram com a tese.

"Confrontadas as atribuições 
de cada um dos cargos, a con-
clusão é a de ter havido afron-
ta ao artigo 37, inciso V, da CF 
(Constituição Federal), e artigos 
115, inciso V, e 144, da Constitui-
ção Estadual, com relação aos 
cargos em comissão apontados 
na inicial, à exceção dos cargos 
de 'assistente parlamentar III' e 
'assistente parlamentar V'", afi r-
mou o vice-presidente da Corte, 
desembargador Artur Marques 
da Silva Filho.
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EAD assim é Unopar.
PROVA NESTE FIM DE SEMANA
unopar.br

Mensalidade
a partir de R$

Para cursos a distância.
149

1

Para conciliar trabalho e estudo, conte com a Unopar.
Além de EAD 100% online, você também tem cursos
semipresenciais com muitos benefícios:

Aulas práticas até 3x por semana2  
em laboratórios especializados.

Aulas presenciais na unidade com 
transmissão ao vivo do professor  
e apoio de tutores em sala de aula.

100% dos professores são mestres  
ou doutores.

Canal Conecta: portal de empregos 
gratuito e exclusivo para alunos, que 
liga você a empresas de todo o Brasil.

1 Oferta válida para os candidatos que se matricularem, no período de 1/10/2018 a 30/4/2019, nos cursos de graduação a distância, turno e unidades elegíveis, desde que cursem o primeiro semestre de 2019 (2019.1) na unidade em que se inscreveram em um curso na 
modalidade a distância. O valor da mensalidade pode variar de acordo com o curso, turno e unidade. Os cursos estão sujeitos à disponibilidade de vagas e à formação de turmas. Consulte na unidade ou no site vestibular.unoparead.com.br/editais as condições de cursos elegíveis 
e valor da mensalidade. Essa oferta será cumulativa com outras ofertas disponibilizadas pela IES. Essas condições podem ser alteradas sem aviso prévio. 2 Para cursos de Engenharia, Arquitetura, Gastronomia, Publicidade e da área da Saúde.
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O Ministério Público de São 
Paulo (MPSP) entrou nesta 
terça-feira (12) com ação civil 
pública pedindo o fechamen-
to de todas as pontes e via-
dutos da capital que estejam 
em situação de “grave risco”. 
Segundo o MPSP, a interrup-
ção do tráfego deverá ocor-
rer até a prefeitura apresen-
tar documentos que atestem 
a segurança das estruturas.

“Pleiteia-se que o município 
adote providências imediatas 
para garantia da segurança 
da população, consistentes 
nas readequações de tráfego 
que se fi zerem necessárias, 
para que quaisquer veículos 
sejam impedidos ou restringi-
dos de trafegar sobre pontes 
e viadutos já inspecionados 
pelo município, em relação 
aos quais foi constatada situ-
ação de grave risco, confi r-
mada pelo setor técnico do 
Ministério Público”, destacou 
o MP em nota.

Segundo o Ministério Públi-
co, a prefeitura estava ciente 

da gravidade dos riscos que 
envolvem o tráfego nessas 
pontes e viadutos e, mesmo 
tendo recebido recomen-
dação expressas, deixou de 
adotar providências.

A assessoria de imprensa 
da prefeitura disse que ain-
da não foi notifi cada sobre a 

ação do MPSP. Em fevereiro, 
a administração municipal 
informou que foram neces-
sárias contratações emer-
genciais para realização de 
laudos estruturais nas pon-
tes Casa Verde, Jânio Qua-
dros, Bandeiras, Freguesia 
do Ó, Cruzeiro do Sul, Tatua-

pé, Ponte Dutra - acesso Ex-
pressa, Ponte Dutra - acesso 
Marginal, Eusébio Matoso, 
Cidade Universitária, Cidade 
Jardim e os viadutos Gazeta 
do Ipiranga, Grande São Pau-
lo, General Olímpio da Silvei-
ra, Miguel Mofarrej e Carlos 
Ferraci.

MP pede fechamento de pontes e 
viadutos em grave risco na capital A Prefeitura de São Paulo, 

por meio do Departamento 
de Operação do Sistema 
(DSV) Viário, publicou nes-
ta quarta-feira (13) uma por-
taria que torna mais claras 
as regras para o cadastro 
de isenção de rodízio mu-
nicipal  para pessoas com 
defi ciência, assegurando 
o direito ao benefício para 
quem transporta pessoas 
com defi ciência mental, in-
telectual e visual.

A nova portaria especifi ca 
claramente, entre os casos 
com direito à isenção, os 
veículos conduzidos por 
quem transporte pessoa 
com defi ciência mental, in-
telectual e visual (veja abai-
xo quais os demais casos 
que também têm direito ao 
benefício).

É importante destacar ain-
da que o direito das pesso-
as com autismo é assegura-
do pela Lei nº 12.764 de 27 
de dezembro de 2012, que 
institui a Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista.

A prefeitura regularizou 
os processos de isenção 
com o objetivo de garantir 
a obtenção do benefício 
por quem tem direito e 
circula com frequência na 
capital paulista. Também 
foram criadas regras para o 
cadastro de veículos de en-
tidades sem fi ns lucrativos 
que abriguem pessoas que 
tenham direito à isenção.

O cadastro, que é facul-
tativo, evita a emissão de 
multas por descumprimen-
to de rodízio a quem tem 
direito ao benefício. O mu-
nícipe que se enquadre nas 
regras de isenção, mas não 
estiver cadastrado, tem a 
opção de recorrer à autu-
ação junto ao DSV, apre-
sentando a documentação 
necessária para solicitar o 
cancelamento. Mais infor-
mações no site www.prefei-
tura.sp.gov.br/transportes, 
na página de Autorizações 
Especiais. 

Prefeitura garante isenção 
do rodízio de veículos para 
pessoas com defi ciência

Doria anuncia obra de R$ 400 milhões para 
construção de piscinão entre SP e o ABC

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
na manhã desta quarta-feira 
(13) que o governo do estado 
vai viabilizar a construção do 
Piscinão de Jaboticabal, que 
pretende prevenir enchentes 
em área da capital na divisa 
com municípios do ABC. A 
obra é estimada em R$ 400 
milhões.

O anúncio foi feito após 

reunião com prefeitos de oito 
cidades para discutir medidas 
a serem tomadas em áreas 
afetadas pelas fortes chuvas 
desta semana. O temporal 
que caiu entre domingo (10) e 
segunda (11) deixou 13 mortos 
e causou destruição na capital 
e na Região Metropolitana.

Participaram da reunião os 
prefeitos de São Paulo, Bruno 
Covas (PSDB); de Mauá, Átila 

Jacomussi (PSB); de Diadema, 
Lauro Michels (PV); de Santo 
André, Paulo Serra (PSDB); 
de São Bernardo do Campo, 
Orlando Morando (PSDB); de 
Ribeirão Pires, Adler Teixeira 
(PSB); de Rio Grande da Ser-
ra, Gabriel Maranhão (sem 
partido); e o vice-prefeito de 
São Caetano do Sul, Roberto 
Vidoski (PSDB).

Doria disse que mortes e 

danos causados por enchen-
tes nos últimos dias na capital 
paulista e na região metropo-
litana não foram por falta de 
preparo e ações preventivas. 
Segundo ele, não havia ex-
pectativa do volume de chuva 
que caiu no Estado entre do-
mingo e segunda-feira (dias 10 
e 11). “Em circunstâncias como 
esta, ainda que tivéssemos to-

dos os piscinões teríamos da-
nos. É incontrolável”, afi rmou.

Uma das iniciativas anuncia-
das a médio prazo foi a assina-
tura de um Decreto de Utilida-
de Pública (DUP) assumindo o 
compromisso de construção 
do piscinão Jaboticabal. Havia 
uma confusão entre as cida-
des sobre a responsabilidade 
da obra, que atende principal-

mente moradores da região 
do ABC.

O governo do Estado, po-
rém, não tem verba em caixa 
para a construção da obra e 
vai recorrer ao governo fede-
ral. O projeto para o piscinão é 
da Prefeitura de São Paulo, já 
está pronto e terá capacidade 
para abrigar 900 mil metrôs 
cúbicos de água.
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A curto prazo, o gover-
nador ordenou ainda a 
construção de uma galeria 
do córrego da Mooca para 
desviar o caminho da água 
do Rio Tamanduateí, que 
transbordou e afetou mora-
dores do entorno do a Ave-
nida do Estado, na zona sul 
da capital paulista, além da 
região do ABC.

Segundo Doria, também 
será feito o desassoreamen-

to de córregos nos 7 municí-
pios, além da construção de 
muros de arrimo, a pedido 
das prefeituras. Não foram 
dados prazos para início ou 
conclusão das obras.

O governo estadual anun-
ciou também a destinação 
de R$ 20 milhões do Fun-
do Metropolitano de Finan-
ciamento e Investimento 
(Fumefi ) para a assistência 
aos 7 municípios do Grande 

ABC e à capital. 
O Banco do Povo, institui-

ção do governo estadual, 
irá ainda liberar até R$ 20 
mil para pequenos comér-
cios e microempreendedo-
res da região do Grande 
ABC que tiveram seus es-
tabelecimentos destruídos 
pelas enchentes. Um cré-
dito imediato de R$ 1 mil, 
segundo Doria, também 
foi autorizado.

Desassoreamento nos córregos
atingirá sete municípios paulistas
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*Informe-se sobre tabela de preços vigente e condições de pagamento com os consultores de vendas. **O valor máximo do subsídio pode variar de acordo com a faixa de renda e o município, nos termos das normas legais vigentes. 
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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
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EM VÁRIAS REGIÕES DE SÃO PAULO.
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NÃO PERCA MAIS TEMPO. LIGUE AGORA:

A defesa do ex-diretor 
da Dersa Paulo Viei-
ra de Souza, apontado 
pela Operação Lava 
Jato como operador do 
PSDB, requereu ao mi-
nistro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), nesta terça-fei-
ra, 12, a anulação da sen-
tença que o condenou 
a 145 anos e oito meses 
de prisão por peculato, 
inserção de dados falsos 
e associação criminosa.

Neste processo, Viei-
ra de Souza é acusado 
por supostos desvios 
de R$ 7,7 milhões que 
deveriam ser aplicados 
na indenização de mora-
dores impactados pelas 
obras do Rodoanel Sul e 
da ampliação da aveni-
da Jacu Pêssego.

No documento apre-
sentado ao ministro, os 
advogados do ex-diretor 
da Dersa reforçam os 
pedidos de diligências 

complementares que 
haviam solicitado em 
fevereiro. No dia 13 da-
quele mês, Gilmar Men-
des acolheu os reque-
rimentos da defesa e 
determinou que a juíza 
Maria Isabel do Prado, 
da 5ª Vara Federal de 
São Paulo, interrogasse 
novamente parte das 
testemunhas e cumpris-
se diligências solicitadas 
pelos advogados.

No novo recurso, a 
defesa do ex-diretor da 
Dersa afi rma que a juíza 
condenou o ex-diretor 
da estatal paulista “mes-
mo diante da nítida insu-
fi ciência da instrução do 
feito, o que apenas foi 
possível tendo em vista 
a revogação da liminar” 
do ministro. Segundo os 
advogados, a reconsi-
deração de Mendes foi 
tomada com base em 
“elementos equivoca-
dos apresentados” a ele.

Ex-diretor da Dersa 
pede ao STF anulação 
de 145 anos de prisão

Reajuste do salário mínimo de SP
é aprovado e segue para sanção

Os deputados estaduais 
aprovaram projeto que fi xa 
os novos valores de pisos 
salariais para o Estado de 
São Paulo. A proposta, 
de autoria do Executivo, 
tramitou em regime de ur-
gência. O piso irá de R$ 
1.108,38 para R$ 1.163,55 
na primeira faixa salarial; 
a segunda faixa aumenta-
rá de R$ 1.127,23 para R$ 
1.183,33. O reajuste repre-
senta aumento de 4,97%. 

O projeto aguarda a san-
ção do governador João 
Doria. Os novos valores 
retroagirão a 1º/1 deste 
ano e serão reajustados 
anualmente, a fi m de ade-
quarem-se às realidades 
econômicas e sociais de-
correntes de cada exercí-
cio. O aumento será dado 
com base na infl ação e no 
crescimento da economia. 

Para o deputado Davi Zaia 
(PPS), a proposta é uma ga-
rantia de um salário maior e 
abrange diversas categorias 
no estado. “Deveríamos fa-
zer esta revalorização todos 

os anos devido à infl ação, 
pois caso o contrário este 
piso salarial pode perder 
seu signifi cado”, explicou. 

A parlamentar Beth Sahão 
(PT) comentou o projeto. 
“Este aumento é importan-
te, mas em nossa opinião 

ainda está muito abaixo do 
que o trabalhador do estado 
merece. De qualquer modo, 
antes este aumento que ne-
nhum. Qualquer diferença é 
muito bem- vinda ao bolso 
do trabalhador”, afi rmou. 

Cerca de 45 milhões de 

pessoas recebem salário 
mínimo no país, entre apo-
sentados e pensionistas. 
A correção do salário mí-
nimo altera os valores de 
benefícios sociais como o 
abono salarial e o seguro-
-desemprego. 
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Massacre em escola na Grande SP 
soma-se a outros ataques no país

Alunos e funcionários da 
Escola Estadual Raul Brasil, 
em Suzano, na Grande São 
Paulo, viveram momentos 
de pesadelo na manhã 
desta quarta-feira (13). Pou-
co depois das 9h30, dois 
ex-alunos armados inva-
diram a escola e mataram 
oito pessoas. Depois, com 
a chegada a polícia, um 
dos atiradores matou o 
comparsa e depois come-
teu suicídio, segundo as 
primeiras investigações.

O massacre deixou o 
país em choque e atônito, 
e somou-se a outras tra-
gédias já registradas em 
escolas de todo o país (ver 
box ao lado).

Os assassinos são Gui-
lherme Taucci Monteiro, 
de 17 anos, e Henrique de 
Castro, de 25 anos. Gui-
lherme deixou a escola no 

ano passado após “proble-
mas”. Segundo a polícia, 
os dois tinham um pacto 
de que fariam o ataque e 
depois se matariam. E que 
andavam pesquisando na 
internet massacres em es-
colas dos Estados Unidos.

Os alunos que foram 
mortos tinham idade entre 
15 e 17 anos. Duas funcioná-
rias também foram execu-
tadas. Antes de irem para a 
escola, a dupla passou em 
uma loja de veículos, onde 
Guilherme matou o próprio 
tio, o proprietário do local 
José Antonio de Moraes. 

Ao menos nove feridos 
estavam internados em 
hospitais da cidade até a 
conclusão desta edição.

A dupla estava em um 
veículo Onix branco, aluga-
do por Henrique dias atrás, 
quando chegaram à esco-

la. Guilherme e Henrique 
foram reconhecidos pe-
los funcionários e tiveram 
acesso ao seu interior. 

Eles teriam sido abor-
dados pela coordenadora 
pedagógica Marilena Fer-
reira Vieira Umezo e, nes-
te momento, abriram fogo. 
Houve pânico, gritaria e 
corre-corre. Marilena foi a 
primeira a ser atingida.

A Polícia Militar foi acio-
nada e chegou ao local 
oito minutos depois que 
o tiroteio teve início. Há 
informações, ainda não 
confi rmadas, que nesse 
instante, um dos atiradores 
matou o comparsa e de-
pois atirou contra a própria 
cabeça. 

Os policiais encontraram 
uma falsa bomba, que foi 
analisada pelo Gate (Gru-
po de Ações Táticas Espe-

ciais) da PM.
O secretário de Segu-

rança Pública de São Pau-
lo, João Camilo Pires de 
Campos, esteve no local, 
onde concedeu entrevis-
ta, e disse que a “grande 
busca”, neste momento, 

é saber a motivação que 
levou a dupla a cometer o 
massacre.

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi, esteve 
na Escola Estadual Raul 
Brasil na tarde desta quar-
ta e informou que deverá 

ocorrer um velório coletivo 
na Arena Suzano. 

Ele lamentou a tragédia 
e destacou que a Guarda 
Municipal realiza rondas 
escolares, com o apoio da 
PM, mas o serviço não co-
bre todas as unidades.
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1. Marilena Ferreira 
Vieira Umezo, coorde-
nadora pedagógica
2. Eliana Regina de 
Oliveira Xavier, agente 
de organização escolar
3. Pablo Henrique Ro-
drigues, aluno
4. Cleiton Antonio Ri-
beiro, aluno

5. Caio Oliveira, aluno
6. Samuel Melquíades 
Silva de Oliveira, aluno
7. Douglas Murilo Ce-
lestino, aluno
8. Jorge Antonio de 
Moraes, comerciante, 
morto antes da entrada 
dos assassinos na es-
cola; ele é tio de Guil-
herme, um dos atira-
dores.

1. Leticia Melo Nunes
2. Samuel Silva Felix

3. Beatriz Gonçalves
4. Anderson Carrilho de Brito
5. Murilo Gomes Louro Benite
6. Jennifer Silva Cavalcanti

7. Leonardo Vinicius Santana
8. Adna Bezerra
9. Guilherme Ramos

1. um revólver 38
2. quatro jet luders, que são plásticos para recarrega-
mento de arma
3. uma besta (um tipo de arco e fl echa que dispara na 
horizontal)

4. um arco e fl echa tradicional;
5. coquetéis molotov (garrafas com produto infl amável e 
pavios)
6. machado
7. uma mala com fi os

Os mortos Os feridos

Arsenal achado na escola
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Escola Estadual Raul Brasil, 
palco do massacre nesta 4a

Secretário de Segurança Pública, 
João Camilo, concede entrevista
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Após visitar a Escola Estad-
ual Raul Brasil, onde houve 
um ataque a tiros, o gover-
nador de São Paulo, João 
Doria, disse que estava sob 
forte impacto. Ele cancelou 
a agenda desta quarta-fei-
ra (13) e seguiu para o local 
com autoridades estaduais 
e municipais. O colégio fi ca 
na cidade de Suzano, a 57 
quilômetros da capital pau-
lista.
 “Estou muito impactado”, 
afi rmou o governador. 
“A cena mais triste que 

assisti em toda a minha 
vida”, disse. “Estou con-
sternado, chocado”, com-
plementou, informando 
prestar solidariedade às 
famílias das vítimas. 
O governador e as autori-
dades fazem uma segun-
da vistoria na escola que 
foi isolada. A identidade 
das vítimas ainda não foi 
divulgada. Doria decre-
tou luto ofi cial de três dias 
no Estado, acompanhado 
das bandeiras a meio-
mastro.

“Cena mais triste da vida”, diz
governador após visitar escola 

O ataque a tiros na Escola 
Estadual Raul Brasil, de Su-
zano, na Grande São Paulo,  
protgagonizado por Guil-
herme Taucci e Henrique de 
Castro, não foi o primeiro reg-
istrado em escola brasileira. 
Considerado um problema 
crescente nos Estados Uni-
dos, esse tipo de crime já foi 
verifi cado em, pelo menos, 
outras oito vezes no Brasil. 
Maioria dos atiradores alegou 
ser vítimas de bullying. Veja 
os principais casos:

Salvador (2002)
Em 2002, um aluno de 17 
anos matou a tiros duas co-
legas da escola particular Sig-
ma, do bairro de Jaguaribe, 
em Salvador. O adolescente 
atirou contra as duas dentro 
de uma sala de aula. Em se-
guida, se entregou à polícia 
ainda dentro da escola.

Taiúva (2003)
Um ex-aluno também foi re-
sponsável pelo ataque a tiros 
à Escola Estadual Coronel 
Benedito Ortiz, em Taiúva, 
interior de São Paulo, em ja-
neiro de 2003. Cinco alunos, 
o caseiro, a zeladora e uma 
professora da instituição fi -
caram feridos. Um dos estu-
dantes, atingido por um tiro 
na coluna, fi cou paraplégico. 
Não houve vítimas fatais. O 
autor dos tiros Edmar Apa-
recido Freitas, tinha 18 anos 
na época. Ele se matou em 
seguida.

Realengo (2011)
Um homem de 23 anos atirou 
contra alunos em salas de 

aula lotadas na Escola Mu-
nicipal Tasso da Silveira, no 
bairro de Realengo, no Rio. 
O crime aconteceu em abril 
de 2011. Doze crianças mor-
reram e 13 fi caram feridas, to-
das com idades entre 12 e 14 
anos. O atirador, Wellington 
Menezes de Oliveira, usou 
dois revólveres, que chegou 
a recarregar várias vezes. Em 
seguida, ele foi atingido por 
um policial e se suicidou.

São Caetano 
do Sul (2011)
Um aluno de dez anos atirou 
contra uma professora na 
Escola Municipal Alcina Dan-
tas Feijão, em São Caetano 
do Sul (SP), em setembro de 
2011. Em seguida, ele atirou 
contra a própria cabeça e 
morreu no hospital. A profes-
sora sobreviveu.

João Pessoa (2012)
Dois adolescentes, de 16 e 
13 anos, foram apreendidos 
após um tiroteio na escola 
estadual Enéas Carvalho no 
Centro de Santa Rita, na 
Grande João Pessoa, em abril 
de 2012. Um deles fez seis 
disparos, ferindo três alunos.

Goiânia (2017)
Um estudante de 14 anos 
atirou dentro do Colégio 
Goyases, escola particular de 
ensino infantil e fundamental, 
em Goiânia. Dois estudantes 
morreram e outros quatro 
fi caram feridos. O caso acon-
teceu em outubro de 2017. O 
garoto foi apreendido.

Janaúba (2017)
Oito crianças e uma profes-
sora morreram após um 

segurança colocar fogo em 
uma creche em Janaúba, no 
Norte de Minas Gerais, em 
outubro de 2017. O vigia do 
Centro Municipal de Educa-
ção Infantil Gente Inocente 
jogou álcool em crianças e 
nele mesmo. Em seguida, at-
eou fogo. No horário havia 75 
crianças e 17 funcionários na 
escola. O agressor foi socor-
rido e morreu horas depois.

Medianeira (2018)

O episódio mais recente 
aconteceu em setembro do 
ano passado, no Colégio 
Estadual João Manoel Mon-
drone, em Medianeira, no 
oeste do Paraná, a 60 km de 
Foz do Iguaçu. Um adoles-
cente de 15 anos entrou ar-
mado e atirou contra colegas 
de classe. Dois alunos, um de 
15 e outro de 18 anos, fi caram 
feridos. Dois adolescentes 
foram apreendidos. 

Escolas do país registram, ao menos, 8 massacres
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Guilherme Taucci

Henrique de Castro

Jovem ferido chega a hospital

Vítima é retirada da escola

Familiares se emocionam

Veículo passa por perícia

Doria decretou luto por 3 diasw
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A partir desta sexta-feira, dia 
15, serão alteradas as áreas 
de acesso para táxis, carros 
de passeio e veículos de apli-
cativos no aeroporto de Con-
gonhas, na zona sul da capital 
paulista. Segundo as novas 
regras, os táxis de todas as 
categorias, que antes fi cavam 
no piso inferior, passarão a 
utilizar o piso superior para o 
embarque de passageiros.

Quem chegar de táxi tam-
bém terá de acessar o piso 
superior para o desembar-
que em frente à área de che-
ck-in das companhias aéreas 
No piso superior, os carros 
particulares e de aplicativos 
farão somente o desembar-
que de passageiros, não sen-

do permitido o embarque.
O piso inferior será desti-

nado a todos os carros de 
passeio e de aplicativos 
que chegam ao aeroporto 
sem passageiros. Neste lo-
cal, serão feitos os embar-
ques de quem está saindo 
do aeroporto e não utilizará 
o serviço de táxi. 

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade e Trans-
portes (SMT), informa que o 
objetivo do projeto-piloto é 
melhorar as áreas de embar-
que e desembarque de táxis, 
carros de passeio e aplicati-
vos em Congonhas. As por-
tarias foram publicadas no 
Diário Ofi cial da cidade nesta 

quarta-feira, 13.
A prefeitura reforça ainda 

que apenas cinco vagas de 
táxi - duas da categoria co-
mum, duas da vermelho e 
branca e uma da acessível 
- permanecerão no piso in-
ferior. Os veículos de freta-
mento continuarão usando 
apenas o piso inferior. 

Os táxis acessíveis que 
estejam nas vagas espe-
ciais só poderão pegar 
passageiros comuns se já 
houver outro veículo do 
mesmo tipo aguardando na 
fi la. A prefeitura avalia que 
desta forma será possível 
garantir a prioridade de 
atendimento para os pas-
sageiros com defi ciência.

As centrais sindicais estão 
convocando os trabalhadores 
de várias categorias para uma 
greve geral na sexta-feira, 22, 
em protesto contra a reforma 
da Previdência do governo 
de Jair Bolsonaro. Segundo 
a Federação Nacional dos 
Petroleiros (FUP) estão mobi-
lizadas para o evento a Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT), Força Sindical, Central 
de Trabalhadores e Trabalha-
doras do Brasil (CTB), (União 
Geral dos Trabalhadores 
(UGT), Central dos Sindicatos 
Brasileiros (CSB), Intersindi-
cal Luta e Organização, CSP-

-Conlutas, Intersindical-Cen-
tral da Classe Trabalhadora, 
Central Geral de Trabalhado-
res do Brasil (CGTB) e Nova 
Central Sindical dos Trabalha-
dores (NCST).

“Além das centrais sindicais, 
movimentos populares, estu-
dantis, dos aposentados, de 
mulheres, entre várias outras 
organizações sociais, devem 
tomar as ruas do País nesse 
dia, em defesa da aposenta-
doria e dos direitos da classe 
trabalhadora”, disse a FUP em 
nota no seu site.

De acordo com a FUP, a 
mobilização do dia 22 será 

um ensaio para uma parada 
maior, programada para ju-
nho. 

“É um aquecimento rumo 
a uma greve geral contra a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição 06/2019, que acaba 
com os principais direitos pre-
videnciários do povo brasilei-
ro”, critica a FUP, destacando 
que a proposta do atual go-
verno é pior que a do gover-
no passado, que foi derruba-
da pelos trabalhadores, após 
uma greve em abril de 2017, 
que protestava também pela 
reforma trabalhista, que, no 
entanto, foi aprovada.

Congonhas tem novas regras para táxis, 
veículos de aplicativos e os de passeios

Centrais sindicais convocam greve para 
dia 22 contra a reforma da Previdência

Municípios do interior paulista têm
19 mortes confi rmadas por dengue

O Estado de São Paulo já 
tem ao menos 19 mortes con-
fi rmadas por dengue este 
ano, segundo os números 
informados pelas prefeituras. 
O número de óbitos causa-
dos pelo vírus quase quadru-
plicou em um mês. Em 15 de 
fevereiro, quando foi divulga-
do o último boletim pelo Cen-
tro de Vigilância Epidemioló-
gica do Estado (CEV), eram 
cinco mortes confi rmadas: 2 
em São Joaquim da Barra, 2 
em São José do Rio Preto e 
em Araraquara.

Na segunda-feira, 11, os no-
vos números indicavam 10 
mortes confi rmadas em Bau-
ru, em Rio Preto, 3 em Arara-
quara e as mesmas 2 em São 
Joaquim da Barra. O número 
pode ser maior porque mui-
tas prefeituras ainda não atu-
alizaram os dados. Já a CEV, 
órgão da Secretaria Estadual 

da Saúde, deve publicar um 
novo boletim esta semana.

Em Bauru, conforme a se-
cretaria municipal de saúde, 
além das dez mortes confi r-
madas por dengue, outros 
três óbitos ainda são obje-
to de exames no Instituto 
Adolfo Lutz. A cidade, que 
está em estado de emer-
gência desde janeiro, lidera 
o ranking de casos da do-
ença no Estado, com 4.875 
pacientes infectados.

Em Araraquara, mais 528 
casos positivos de dengue 
foram registrados, totali-
zando 2.790 este ano. O 
número de mortes subiu de 
uma para três. Equipes de 
combate ao Aedes aegyp-
ti, o mosquito transmissor, 
passaram a aplicar insetici-
da diretamente nas ruas. No 
último sábado, um mutirão 
retirou 14 toneladas de cria-

douros das casas.
A Secretaria de Saúde de 

São José do Rio Preto atu-
alizou para 2 834 o número 
de casos confi rmados de 
dengue na cidade. Há ainda 
2.763 casos em investigação, 
já que as pessoas apresen-
taram sintomas da doença. 
Com a confi rmação de mais 
duas mortes por dengue, já 
são quatro óbitos este ano.

Em Neves Paulista, a pre-
feitura registrou a primeira 
morte suspeita por dengue. 
Um morador de 83 anos 
apresentou os sintomas da 
doença e, após ser interna-
do no hospital da cidade, 
foi transferido para um hos-
pital particular de São José 
do Rio Preto, mas não se 
recuperou. A cidade de 8,9 
mil habitantes tem 84 casos 
confi rmados, o que caracte-
riza epidemia. 

Advogados do sargento 
reformado Ronnie Lessa e 
do ex-policial militar Elcio 
Vieira de Queiroz, acusa-
dos pelo assassinato da 
vereadora Marielle Franco 
e do motorista Anderson 
Gomes, negaram que seus 
clientes pensem em fazer 
delação premiada.

O advogado Henrique Tel-
les, que atua na defesa de 
Lessa, afi rmou ainda que o 

seu cliente “sequer havia 
ouvido falar em Marielle”. 

Queiroz, Lessa e Alexan-
dre Mota de Souza, que é 
amigo de infância de Lessa 
e guardava fuzis em sua 
casa no bairro do Meier, 
prestaram depoimento hoje 
na Delegacia de Homicídios 
(DH) Os depoimentos foram 
sobre porte ilegal de armas 
e não sobre o caso Marielle.

A polícia afi rma que não 

tem dúvidas de que os fuzis 
encontrados no Meier eram 
de Lessa. 

Após esse depoimen-
to, a expectativa é que os 
acusados sejam levados 
para Bangu. Outros citados 
vieram espontaneamente 
prestaram depoimento do 
DH na tarde desta quarta-
-feira, 13. Entre eles, três 
policiais militares, dois em-
presários e um bombeiro.

Advogados de acusados negam delação no caso Marielle
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O presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, editou 
o Decreto 9.725/2019, que 
extingue 21 mil cargos, fun-
ções de confi ança e gratifi -
cações no Poder Executivo 
federal, o que deve gerar 
uma economia anual de 
R$ 194,9 milhões, segundo 
cálculos do governo. 

O ato está publicado 
no Diário Ofi cial da União 
(DOU) desta quarta-feira, 
13, e traz os quantitativos 
de cada vaga extinta, com 
os impactos orçamentá-
rios, sem especifi car os 
respectivos ministérios e 
órgãos que serão atingi-
dos. De imediato, serão ex-
tintos 5.100 postos e 1.487 
gratifi cações. Os cortes 
restantes serão feitos em 
datas futuras - no fi m dos 
meses de abril e de julho 
deste ano.

A extinção de cargos 
integra um pacote de me-
didas de reforma do Es-
tado, em elaboração pela 
equipe do ministro da 

Economia, Paulo Guedes, 
para dar mais efi ciência à 
máquina pública e redu-
zir gastos com a folha de 
pagamentos, um dos itens 

mais pesados das contas 
públicas. 

Atualmente, são cerca 
de 130 mil cargos comis-
sionados no governo fe-

deral (ocupados, tempora-
riamente, por profi ssionais 
que não fazem parte dos 
quadros efetivos da admi-
nistração pública) e gra-

tifi cados (quando algum 
servidor efetivo é desloca-
do para uma outra função 
com ganho extra no salá-
rio, uma gratifi cação).

Governo extingue 21 mil cargos e prevê 
economia de R$ 194,9 milhões por ano

Bolsonaro 
proíbe o
casamento de 
menores de 16

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou, nesta quarta-
-feira (19), a lei que proíbe o 
casamento de menores de 
16 anos. O texto mantém a 
exceção, preservada no Có-
digo Civil, na qual pais ou 
responsáveis de jovens com 
16 e 17 anos podem autorizar 
a união.

A lei, de autoria da ex-
-deputada federal Laura Car-
neiro (MDB-RJ), foi aprovada 
pelo Senado em fevereiro 
deste ano, e atende às orien-
tações da Organização das 
Nações Unidas (ONU). De 
acordo com o Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância 
(Unicef), na última década 
foram evitados 25 milhões 
de casamentos de menores 
de idade.

De acordo com a agên-
cia da ONU, a proporção 
de mulheres que se casam 
enquanto crianças diminuiu 
15% na última década, des-
cendo de uma em quatro 
meninas para, aproximada-
mente, uma em cada cinco.

A
n

to
n

io
 C

ru
z/

A
B

r

7 milhões
de pessoas*

querem comprar
seu produto

ou serviço

O jornal com
a maior circulação

nas estações do metrô

Fo
to

: M
ed

ia
Pr

od
uc

ti
on

/i
St

oc
k

*C
ir

cu
la

çã
o 

de
 p

es
so

as
 p

or
 d

ia
 n

o 
si

st
em

a 
m

et
ro

fe
rr

ov
iá

ri
o 

de
 

Sã
o 

Pa
ul

o.
 F

on
te

: s
it

e 
do

 G
ov

er
no

 d
o 

Es
ta

do
 d

e 
Sã

o 
Pa

ul
o

11 2823-0800
comercial@jornalestacao.com.br



São Paulo, quinta-feira, 14 de março de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-080010 VARIEDADES

[ horóscopo ]

Jenny Vai Casar

Trair e Coçar é só Começar

Globo, 13h59 
Jenny’s Wedding. 
EUA. Comédia. Dire-
ção Mary Donoghue. 
Com Alexis Bledel; Lin-
da Emond. Jenny é 
uma mulher adulta que 
sofre grande pressão 
da família para encon-
trar um marido e se ca-
sar. Mas os pais ainda 

não sabem que Jenny 
é lésbica, e namora Kit-
ty, que todos acredi-
tam ser apenas uma 
colega. Quando reve-
la sua orientação se-
xual, a família entra em 
crise. Mesmo assim, 
Jenny pretende se ca-
sar, com a aprovação 
dos pais ou não.

Globo, 1h18. Bra-
sil. Comédia. Dire-
ção Moacyr Goes. 
Com Adriana Es-
teves, Cassio Ga-
bus Mendes. Num 
condomínio de 
classe média alta, 
uma confusa em-
pregada, Olímpia, 
sempre conside-
rou seus patrões 
o casal mais per-
feito e apaixo-

nado do mundo. 
Eles estão pres-
tes a completar 15 
anos de casados 
e a esposa prepa-
ra uma surpresa. 
Mas Olímpia en-
tende tudo erra-
do e acha que o 
patrão está tendo 
um caso. Ela en-
volve outras pes-
soas e cria uma 
grande confusão.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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Romance
de Gabriel

García
Márquez

Daniel
Azulay, 

desenhista
brasileiro

Ovo, em 
inglês

Feito de
guerreiro

Mosquito
vetor de
dengue 
e zika

Atirei;
lancei

Pessoa
muito

habilidosa
(fig.)

Batalha de
(?): conflito
comum na

web

Proprieda-
de natural
do vaga-

lume

Método de 
reciclagem
que produz

adubo

Mensagem
eletrônica 
indesejada
(Inform.)

Mar, em
inglês

Libertinos; 
licenciosos

Diego (?),
futebolista
que atua
na China

(?) perdido,
conceito

de Darwin
(Biol.)

Thomas
Edison,
inventor
dos EUA

País do
ditador
Bashar 

al-Assad

Parque Na-
cional das
(?): situa-
se em GO

Diversida-
de de indi-
víduos na
sociedade

Carteado 
semelhante

ao mau-
mau

Símbolo 
de tempo,
em Física

O homem,
por sua 

locomoção

Ronaldo
Caiado,
político

brasileiro

(?) loco:
no próprio

local
(latim)

Lei de
Execução

Fiscal
(sigla)

Compra de
(?), ação
em casas
de câmbio

Antônio 
Calloni,

ator 
brasileiro

Sucesso
da banda 

Falamansa

A região 
da Mata 

Amazônica
(abrev.)

Elemento
essencial
à tireoide
(símbolo)

Prenome
comum
entre os
iranianos

Carreira do
professor

Níquel
(símbolo)

(?) Grimal-
di, atriz
Em, em

espanhol

Alimento
do colibri
Vermelho,
em inglês

Enguia, 
em inglês
Ilha natal
de Ulisses

"Tudo", em
"onívoro"
Cobertos

de gordura

Exame
Geraldo
Sem (?),
herói luso

Tumor secundário 
no quadro de câncer

Evidência clínica 
de uma doença

Número de pilares 
da ioga clássica

Contribuição social
tributária (sigla)

2/en — in. 3/eel — egg — red — sea. 4/spam. 8/tardelli. 12/aedes aegypti.

[ novelas ] 

virgem

A boa notícia é imi-
nente e a atmosfera 
hoje estimula sua 
confi ança. Aproveite 
ao máximo a relativa 
calma de hoje para 
dar uma boa olhada 
no que está faltando 
em relação à sua 
dieta.

Observar as coisas 
vai fazer com que você 
queira adotar alguns 
valores novos e mais 
profundos. Uma súbita 
sensação de cansaço 
fará você ver que é hora 
de ter uma noite tranqui-
la - passe algum tempo 
sozinhe e descanse.

Você está olhando 
para o futuro e isso o 
distrai. Faça um esforço 
para se concentrar em 
questões práticas. Você 
realmente precisa ter 
algum tempo para si 
mesmo. Perturbações 
no seu relacionamento 
estão esgotando suas 
energias.

Nada vai estragar 
o seu humor ma-
ravilhoso hoje. Os 
céus estão sorrindo 
e isso será refletido 
em você. Suas dú-
vidas e as relações 
com os outros não 
lhe incomodarão.

Seus pensamentos 
estão se tornando 
mais claros. É hora 
de começar a se 
concentrar em você 
mesmo. Você precisa 
liberar as ideias fi xas 
e reencontrar o seu 
dinamismo, isso lhe 
trará um pouco de ar 
fresco.

Você vai ter o dom 
para convesar hoje! 
Agora é hora de 
enfrentar uma tarefa 
difícil. Você está pas-
sando por muita tensão. 
Libere esta tensão, de 
preferência através do 
esporte ou do exercício 
e não sobre as pessoas 
ao seu redor.

Você vai ser mais 
sério do que de 
costume e sentirá 
necessidade de se 
concentrar no que é 
realmente importan-
te. Não tenha medo 
de mostrar o seu ta-
lento para improvisar.

Mostrar muita 
coragem será a melhor 
maneira de lidar com as 
pessoas que estão com 
inveja de você. Você 
vai mostrar os seus 
talentos com um sorriso! 
Para fi car melhor, você 
vai precisar deixar o 
passado para trás para 
o seu bem.

Você terá todo o 
prazer em fazer co-
mentários cínicos, mas 
tome cuidado para não 
ofender ninguém. Você 
está em sintonia com 
seu ambiente e não há 
obstáculos à vista, já que 
você vai ter uma abor-
dagem mais equilibrada. 
Isto lhe dará força.

Se você se prender 
aos seus valores, você 
terá o melhor dia de 
todos, não dê ouvidos 
a ninguém. Uma vida 
equilibrada está ao 
seu alcance. Pense 
antes de reagir às 
coisas, isso funciona. 
Seu ponto de vista é 
a fonte.

Você terá uma boa 
maneira de evitar 
problemas, mostrando 
quais são seus limites, 
sem argumentos e sem 
se comprometer. Se 
conseguir acalmar as 
suas dúvidas, você será 
capaz de manter a sua 
incrível energia mental.

Você vai manter a 
cabeça mais fria em 
relação aos problemas. 
Qualquer um pensaria 
que gosta de brigar. 
Você está em boa forma. 
Mantenha os esforços 
que foram iniciados em 
sua dieta e tudo será 
melhor.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Marli se decepcio-
na com a reação de 
Paulo à notícia de 
sua gravidez. Flora 
sugere que Tito 
e Garoto formem 
um dupla musical. 
Gabriela, Alex, 
Flora, Mel e Márcio 
comemoram a gra-
videz de Marli, que 
se emociona.

Espelho da Vida
Eugênio implora 

para que Gustavo 
não desista de seu 
casamento com 
Cris/Julia, e afirma 
que o bebê não 
nascerá. Eugênio 
se enfurece com 
Piedade. Bendita 
ajuda Cris/Julia a 
fugir de Eugênio. 
Pat pede perdão a 
Michele e as duas 
reatam a amizade. 

Verão 90
João procura 

Jerônimo no hotel 
e garante que 
assistirá à queda 
do irmão. Jerônimo 
tem uma crise de 
pânico. Mercedes 
humilha Gisela. 
Jofre disfarça sua 
preocupação com 
Lidiane, diante de 
Manuela. Mercedes 
vai atrás de Quin-
zão e encontra Je-

rônimo com Luana 
na cama. Álamo é 
rude com Gisela na 
loja, sob orientação 
de Mercedes. 

O Sétimo Guardião
Mattoso fica ner-

voso ao ver Mirtes. 
Jurandir se despe-
de de Elisa. Aranha 
ouve Mirtes falando 
sobre o Tarja Preta. 
Valentina pede 
que Marcos Paulo 
convença Gabriel 
a acreditar nela. 
Olavo e Laura foto-
grafam as fórmulas 
que encontram no 
laboratório. Marcos 
Paulo confessa a 
Valentina que se 
uniu a Gabriel. Luz 
vê sua imagem com 
Gabriel na bola de 
cristal de Milu.

Jesus
Caifás, irônico, 

pergunta se jesus 
também veio trazer 
ofertas. O Messias 
começa a falar so-
bre as ofertas dos 
escribas e falsos 
profetas. Caifás fi ca 
tenso e revoltado. 
Helena e Tadeu se 
reencontram. Judas 
observa as riquezas 
no quarto de Chuza 
e pede vinho. Sata-
nás fi ca satisfeito. 
Ele dá em cima da 
serva.

As Aventuras 
de Poliana

Filipa ameaça 
Yasmin. O clubinho 
tenta descobrir por 
que o tabuleiro 
levitou e cria tera-
pias mirabolantes. 
Guilherme conta a 
Raquel que Roger 
proibiu o namoro 
dos dois. Ruth e 
Helô conversam 
sobre trazer Débora 
de volta às aulas de 
dança. 

Teresa
Teresa com o 

apoio de Arthur re-
cobra os movimen-
tos de seu corpo. 
Mariano consegue 
que Aída conheça 
seu irmãozinho. 
Aída se emociona 
com a criança, e 
diz que ele não tem 
culpa da relação 
que o gerou e pede 
a Esperança e 
Renan que levem a 
criança para longe 
e jamais permitam 
que Rubens tenha 
qualquer tipo de 
contato com ele.

 

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

 AUX PORTARIA 
 Rapazes c/, s/ exp. Sal 
até R$1.600 + benef, 
cond, várias regiões. 
Ofer e cobramos trei-
namento p/ s/ exp. Emp 
RH. F:2362-4232/2887-
2488 

(11) 98662-9991

Moças Maiores

Excelente ganhos, c/ pgto 
diários, oferecemos
moradia e refeições

Ótimas comissões, várias 
regiões Tatuapé, Brás, São 

Matheus, São Miguel Paulista 
e Bertioga.

Venham fazer 
parte da nossa 

equipe. Em 
PRIVÊS E CASAS 

DIURNAS/
NOTURNAS

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 APTO 
 Sala,coz,wc e 2 dorms.
R$1.000 inclu/ água 
e condomin  F:2995-
5882/ 99515-3541 

O RECANTO – CASA PERUÍBE 
- SP LITORAL SUL

4Qrts c/ cama casal/ beliche/ 
tv/ Ventilador teto

Churrasq/ coz comp 
limpíssima/ 4 carros.
4 Casais - só pacote 
De fds r$2.000,00
(11) 96275-5704 

C/ rosário
CHAVES  NO LOCAL

 VGA P/ RAPAZES 
 Apto Centro Av.São 
João Próx Mt República. 
F:3223-6665/ 97040-
2934. 

ALUGO 1
DORMITÓRIO

Mobiliado com 
água e luz para 
rapaz ou senhor 
aposentado sem 
vícios. R$ 500,00

NÃO TEMOS COZINHA 
COMUNITARIA

Próx. ao Largo do Socorro
Santo Amaro 

5681-5365  /  95161-5198

 EXCELENTE OPORTUNI-
DADE 
 Sobrado novo. 2dorms 
c/ suíte, sala, lavabo, 
lavanderia, 3 vagas na 
garagem e churrasquei-
ra. Localizado a 800m 
da Estação de Metrô 
Guilhermina Esperança. 
Direto com proprietário. 
F:99933-8282 

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

 LINDA CASA TÉRREA 
 2dorms c/ armários 
embutidos, sala c/ so-
fás e lustres, banheiro, 
quintal c/ churrasquei-
ra, área de serviço co-
berta e área externa c/ 
1 quarto e 1 banheiro e 
2 vagas de garagem. 
Direto c/ proprietário. 
F:99933-8282 

 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 

 CAMBUÍ MG 200M² 
 casa 5cmds, R$140mil, 
50% facilitado. À vista 
só R$105mil. Ac FGTS 
20.000m² c/ nasc R$-
110mil. Rod F Dias 
150km/SP. F:96215-
6802 

SALÃO COMERCIAL

Vendo!
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO,

METRÔ ALTO DO IPIRANGA
EXCELENTE PARA RENDA, 

LOJAS, DIVERSAS,
DEPÓSITOS, ETC...
200m² - R$750 Mil

5062-6811
99364-4130
96720-1235

Rua Salvador Simões, 947

 ESTUDO PROPOSTAS.

 CHÁCARA-IBIÚNA 1.000 
M² 
 plana,limpa,ótima lo-
calização. 28mil sendo 
12mil de entrada saldo a 
comb. ac/ carro F:3536-
9 0 2 6 / 9 9 7 1 4 - 0 7 5 6 / 
96683-7721.  

 JABAQUARA SL COMER-
CIAL 
 44m² próx mt  R dos 
Buritis 128 Sl 404 bl  B 
c/ 1vg. R$1.200 F:2978-
4661/ 97040-7535  

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 APTO PRONTO 
 Aptos no Belém 55m² 
65m². Aptos Brás 39m² 
44m². Aptos Osasco 
55m² 65m² F:98554-
3972 

Esm.epoxi c/cat. 18 Lts
R$ 450,00

Esm poliuretano c/cat. 18 Lts 
R$ 360,00

Esm sint lata 18 Lts R$ 190,00
Tinta acrílica p/paredes e 

pisos 18 Lts R$ 145,00
Atendemos sob encomenda 
cores conf catálogos RAL, 

MUNSELL, PANTONE

TINTAS PREÇO 
DE FÁBRICA

Cert. ISO 9001

4973 8532
94633-8880

Para Galpões e Residências
Venha nos visitar em um de 

nossos endereços!

Atendemos também aos 
Sábados e Domingos

Rodovia Tancredo de Almeida 
Neves Nº 4800, Caieiras

Estrada velha de Campinas
(11) 94448-1631  
(11) 99902-1631

 estruturasmetalicasusadas
@bol.com.br

FEIRÃO DE 
MATERIAS USADOS

 CONSÓRCIO CONTEM-
PLADO 
 Crédito R$303mil p/ 
comprar imóvel e capi-
tal de giro, quero R$-
35mil e transf o saldo. 
F:97104-1706 

 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 

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

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

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

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

APRENDA OPERAR 
MÁQUINAS PESADAS

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
25 e 26 de março - Investimento: 

2x de R$180,00
PÁ CARREGADEIRA

01 e 02 de abril - Investimento:
 2x de R$150,00

Acesso fácil pelas linhas de 
ônibus: METRÔ CARRÃO, 

ITAQUERA e TERM. S. MATEUS
FORTEMEC TREINAMENTOS

FONE: (11) 96199 1965 
www.fortemec.com.br

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 DANIELLE DO OXUM 

 Búzios, cartas, tarot, 

amarração defi nitiva 

F:95954-4544 

 VIDÊNCIA E TARÔ 

 Falo nomes e datas.Ri-

tuais amorosos,fi nanc e 

etc. 95251-5330 

 RELAX 

 MÃOS DE FADA 
 Massagem relaxante, 
massagem mix. No ipi-
ranga! Nova equipe 
de ótimas profi ssio-
nais super treinadas. 
F : 3 5 4 2 - 2 4 7 8 / 3 5 5 4 -
3167/94557-7486 

CAMILA 21 ANOS
+ AMIGAS

97569-9425
5677-4027

Carinhosa 
com local 
próprio e 
discreto 
aceito 

cartões.
Fotos e mais informações 

no Whatsapp.

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

 871 REALIZAMOS TDS 
SEUS DESEJOS E FAN-
TASIAS! 
 Parzer garantido! Loira/
mulata/mestiça/ruiva. 
9h ás 22h  seg á sáb. 
Dom até 20h F:5084-
3776 rua Afonso Celso, 
871 Mt Sta Cruz. 

Venha se divertir na 
melhor casa de São 
Mateus no carnaval 

com

LINDAS GAROTAS

Av Mateo Bei, Nº 824,
Cidade São Mateus - São Paulo

98327-5834

NOVA LUA
DE MEL
Drinks

 MASSAG.RELAX C/ TAI-
LANDESA COMPLETA 
 Atend. Ele,ela e kzl. 
André Mt. Sta.Cruz 
F:98392-5307 

DALILA BOMBOM
+ AMIGAS

97024-4085
2275-4880

Bela morena 
bumbum 

grande, com 
local próprio 

e discreto 
próximo ao 

metrô.

Fotos e mais informações 
no Whatsapp

 CASA DO VINTÃO 
 Safadinhas e liberais 
9/21hs. Rua Clemen-
te Álvares 380 Lapa. 
F:2901-9140 

PLAY BOY 
NIGHT
CLUB
Playboy bar

MELHOR CASA DO TATUAPÉ

Rua Tuiuti, 1230 – Tatuapé
97042-8340 / 94543-6711

RODRIGO TILLAS
    Ac. Cartão

SHOW ERÓTICO C/ SEXO AO VIVOSHOW ERÓTICO C/ SEXO AO VIVOSHOW ERÓTICO C/ SEXO AO VIVO

Todos os dias Balde de ITAIPAVA
3 latinhas (Somente das 11h 

às 20h)

R$10,00

PRIVÊ – 11h ÀS 20h - BOATE – 20h ÀS 5h

 MASSAGEM 

MÃOS DE FADA COM 
HORA MARCADA
Relaxante, tântrica e

vela quente. R$ 99,00

SPA PODO
METRÔ TATUAPÉ

95135-9383

METRÔ VILA MATILDE 

98351-4112

METRÔ REPÚBLICA 

94379-7834

 TELEFONES 

 VENDE-SE LINHA 
 Tel e fi bra c/ internet 
e tv mesmo c/ res-
trição F:2773-8573/
94026-9707whats 

     

   

  

11 99349-6503
PIONEIRA NO MERCADO. MELHOR MÁQUINA DO SEGMENTO NO BRASIL!

OU CONDIÇÕES 
ESPECIAIS À VISTA!

Aceitamos todos os
tipos de cartões!R$ 320,00

10X

Consulte-nos também      
    pelo WhatsApp 

RUA PROFESSOR JOSÉ CUCÉ, 93 - SAÚDE - SÃO PAULO
CEP: 04055-070 - FONE: (11) 5585-2334

WWW.BOMSUCESSO.COM.BR

ÚNICA NO MERCADO * CORTA E FRITA * CHIPS E PALHA

MÁQUINA DE BATATAS

Ganhe de 2 a 8 
mil reais

trabalhando
em casa.

Ganhe muito dinheiro com o negócio
mais rentável do mercado.

MUDE SUA VIDA!

Classifi cados

2823-0828

ANUNCIOU

VENDEU

OPORTUNIDADE

 NEGÓCIOS 

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
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