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Taxa do Enem sobe para R$ 85; 
inscrições vão de 6 a 17 de maio
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Cuidado com as doenças 
típicas do outono; veja 
dicas para evitar problemas
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VOLUNTÁRIA: Bruna Marquezine viajou ao continente africano com amigos para realizar 
trabalhos sociais; o grupo com a atriz está trabalhando como voluntário em Angola Pág. 12

Temer deixa a prisão no Rio 
e tem R$ 8,2 mi bloqueados 
O Banco Central bloqueou R$ 8,2 milhões de três contas do ex-presidente Michel Temer (MDB) por determinação do 
juiz federal Marcelo Bretas, nesta segunda (25), no dia em que ele ganhou a liberdade 4 dias após ser preso Pág. 09
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Maluf é internado em São Paulo
 Pág. 04
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País cria 173 mil 
empregos com
carteira assinada

Prefeitura tomba 
o estádio Cícero 
Pompeu de Toledo
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Além de Temer, a Justiça determinou 
a soltura de outros presos na operação
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[ Cena do dia ]

 Copa América

O álbum de fi gurinhas da Copa América começa a ser comercializado nesta 
semana. O álbum contará com as fi gurinhas de nomes como Neymar (com 
cachos loiros), Messi (ainda de barba), Cavani, Falcao e Guerrero. A estreia do 
Brasil na Copa América será no dia 14 de junho, em São Paulo, contra a Bolívia.
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Nos últimos meses muito 
se tem debatido a respeito 
da reforma da Previdência, 
tema que gera forte instabili-
dade na sociedade, vez que 
quase todos os trabalha-
dores seriam afetados com 
as mudanças. A discussão 
chegou a gerar reflexos em 
Brasília, criando recente-
mente um embate entre os 
principais representantes 
dos Poderes Legislativo e 
Executivo. 

Os reformistas defendem 
que a atual situação finan-
ceira da Previdência está 
insustentável: muito dinhei-
ro estaria sendo gasto com 
uma receita insuficiente, ge-
rando constante déficit nas 
contas do país. Já os que 
são contra as alterações no 
sistema, apontam que as 
propostas visam tolher direi-
tos conquistados pelos tra-
balhadores, já que o tempo 
para a aposentadoria, por 
exemplo, seria aumentado e 
outras garantias seriam alte-
radas em prejuízo dos segu-
rados. 

As principais mudanças 
propostas pelo governo con-
sistem: fim da aposentadoria 
por tempo de contribuição 
isoladamente, sendo neces-
sário cumprir o critério da 
idade de 65 anos para ho-
mens e 62 para mulheres; 
as regras para aposentado-
ria de funcionários públicos 
também passariam a ter essa 
regra; e a criação de limite 
de acumulação de pensão 
por morte e aposentadoria 
para trabalhadores em 02 
salários mínimos. 

A partir da leitura das medi-
das, verifica-se que efetiva-

mente propõe-se o aumento 
dos critérios para a conces-
são de benefícios e a limita-
ção de valores que possam 
ser recebidos. A aprovação 
teria inevitável reflexo nos 
direito dos segurados da 
previdência social do país, 
impactando a vida de inúme-
ros brasileiros. 

Quem ainda obtiver o di-
reito à aposentadoria antes 
da alteração legislativa com 
base nos critérios atuais, 
poderá se aposentar, porém 
todos aqueles que já contri-
buem e não preencherem os 
requisitos para a aposenta-
doria estarão sujeitos às no-
vas regras. Muito ainda pode 
ser alterado no projeto, vez 
que o governo já abriu mão 
de diversas propostas po-
lêmicas em decorrência da 
pressão popular. 

De qualquer forma, é sem-
pre importante estar atento 
às mudanças nas regras da 
previdência, para que não 
sejam aviltados direitos con-
quistados pelos contribuin-
tes do Seguro Social. Caso 
realmente seja inevitável a 
reforma, que ela busque ferir 
ao mínimo as garantias dos 
segurados e cause o menor 
impacto negativo o possível 
na vida dos brasileiros. 

Não há dúvidas de que 
há diversas dificuldades fi-
nanceiras na manutenção 
do sistema previdenciário 
pela forma insustentável em 
que se encontra, entretanto, 
deve ser sopesado o reflexo 
negativo que pode ser cau-
sado a diversas pessoas que 
dependerão exclusivamente 
do seguro social para seu 
sustento nos próximos anos.

Reforma da 
Previdência

Cristiano Medina da Rocha

Artigo
Advogado criminalista, professor e 
conselheiro da OAB
E-mail: cris.medina.rocha@gmail.com
Tel. 2409-7950

[ opinião ]LOTERIAS

Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2136
23/03/2019
01 - 08 - 11 - 22 - 30 - 35

 
Lotofácil

Concurso n° 1791
22/03/2019 
01 - 02 - 04 - 05 - 07
08 - 10 - 13 - 15 - 17
18 - 19 - 20 - 22 - 24

Lotomania
Concurso n° 1954 
22/03/2019
00 - 01 - 02 - 11 - 21
25 - 31 - 38 - 44 - 55
59 - 64 - 67 - 68 - 70
74 - 78 - 79 - 89 - 90

Dupla Sena
Concurso n° 1917
23/03/2019
Primeiro sorteio 
03 - 28 - 31 - 32 - 40 - 47
Segundo sorteio
16 - 17 - 23 - 27 - 28 - 45

Federal
Extração n° 05373
23/03/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   58210           500.000,00
2º  16721               27.000,00 
3º  05663             24.000,00
4º  77355              19.000,00
5º  16025                 18.171,00

CARTA DO LEITOR

Ainda estou em estado de cho-
que e as cenas que vi pela im-
prensa do massacre na escola 
estadual em Suzano, na Grande 
São Paulo, não me saem da cabe-
ça. Nós, pais, nos sentimentos im-
potentes diante de tanta violência 
que atinge o país. A escola que 
seria um local seguro e de forma-
ção de cidadãos, se transformou 
em um verdadeiro abatedouro. E 
ainda querem facilitar o acesso às 
armas de fogo no noso país. 
Sônia Delfi no Lopes

Não dá para a sociedade brasilei-
ra aceitar tanta violência. O que 
aconteceu dentro da escola em 
Suzano é estarrecedor. Sonhos 
de jovens ceifados por outros 
jovens pertubados socialmente, 
com falta de estrutura familiar e 
viciados em jogos eletrônicos. Mi-
nha solidariedade aos familiarews 
de todos e também das funcioná-
rias da escola.
Gleisy Miranda da Cunha

Depois do lamentável massacre 
dentro da escola em Suzano, não 
só choramos pelas vítimas e pedi-
mos clemência a Deus pelos atira-
dores, mas passamos a conviver 
com pessoas que, do dia para a 
noite, 'viraram' especialistas em 
segurança pública. Uns defendem 
professores armados em sala de 
aula (o que é uma imbecilidade), 

outros falam em colocar detecto-
res de metal na porta das escolas 
de todo o país (o que, se acon-
tecer, vai decretar a falência do 
nosso ensino). É necessário uma 
política de segurança mais rígida 
(o que não signifi ca fl exibilizar o 
porte de armas), melhor educa-
ção para nossos jovens e melhor 
infraestrutura nas escolas do país, 
principalmente as públicas.
Onofre de Melo Alencar

Ao acompanharmos pela im-
prensa o massacre no interior da 
escola estadual em Suzano, nos 
deparamos com a triste realidade 
de nossos jovens que estão cada 
vez mais distante do diálogo com 
a família e do relacionamento so-
cial e fraternal com seus pares. A 
tecnologia tomou conta da mente 
de muitos deles e, infelizmente, 
de maneira negativa.
Adolfo Cristiano do Amaral

Não dá para prevê ataques como 
o que ocorreu na escola estadual 
em Suzano, mas dá para o poder 
público melhorar a segurança nas 
unidades de ensino, garantindo 
que nossos jovens consigam vol-
tar para casa em paz.
Leonel Ayresw

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

Mural homenageia 
vítimas de massacre 

O artista Francisco Oli-
veira, de 24 anos, fez um 
grafi te em homenagens às 
duas funcionárias e aos cin-
co alunos mortos na Escola 
Estadual Raul Brasil, em Su-
zano, na região metropoli-
tana de São Paulo. 

A pintura do mural ocor-
reu durante a manhã e a 
tarde desta segunda-feira, 
25, em uma das entradas 
da instituição. 

O mural recebeu majo-
ritariamente elogios nas 
redes sociais. Há, contudo, 
algumas pessoas que co-
mentaram sobre a pintura 
trazer a lembrança de um 
momento triste.
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Pelo menos 42 famílias 
oriundas da Favela do Cimen-
to, atingida por um incêndio 
de grandes proporções no 
sábado, foram encaminhadas 
para centros de acolhimen-
to. Três famílias conseguiram 
passagens de ônibus para 
voltar aos locais de origem, 
segundo informações da pre-
feitura da capital paulista.

A comunidade foi desocu-
pada no dia seguinte ao in-
cêndio, já que prefeitura de 
São Paulo manteve o cum-
primento da reintegração de 
posse da favela, na zona les-
te paulistana, marcada para o 
domingo.

A prefeitura informou que 
não existe prazo defi nido 
para que as pessoas perma-
neçam nos centros de aco-
lhimento e que será feito um 
trabalho multidisciplinar para 
que recuperem sua autono-

mia e possam conseguir em-
prego e moradia.

De acordo com a prefeitu-
ra, a área ocupada no entor-
no do Viaduto Bresser, no 
bairro da Mooca, zona leste 
de São Paulo, é pública, e, 
no momento do incêndio, a 
maioria das famílias já havia 
desocupado a comunidade 
voluntariamente. O local es-
tava ocupado há pelo menos 
cinco anos.

“As famílias participaram 
de audiências de conciliação 
entre os dias 18 e 22, quan-
do fi cou defi nida a oferta de 
acolhimento na rede do mu-
nicípio. Foram identifi cadas 
215 pessoas, entre elas 66 
crianças”.

Durante o incêndio uma 
pessoa morreu. O incêndio é 
considerado criminoso e um 
homem foi detido suspeito de 
iniciar o fogo. 

Ainda não há previsão de 
alta para o ex-deputado 
federal Paulo Maluf (PP-
-SP), que foi internado no 
domingo (24) no Hospital 
Sírio-Libanês, na capital 
paulista. 

Segundo a assessoria 
de imprensa de Maluf, ele 
foi internado por causa de 
uma “pneumonia leve” e, 
por sua idade, os médicos 
acharam melhor mantê-lo 
no hospital, que hospital 
não confi rmou o estado de 
saúde do paciente.

Condenado por lavagem 
de dinheiro no fi m de mar-
ço do ano passado, o mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Dias To� oli 
concedeu a Maluf o direito 
a prisão domiciliar, por en-
tender que exames proto-
colados pelos advogados 

de defesa mostraram que 
o ex-deputado e ex-gover-
nador de São Paulo passa-
va por graves problemas 
de saúde e não poderia 
continuar na prisão.

A decisão liminar foi ana-
lisada pelo plenário do STF 
e, em 19 de abril, os minis-
tros confi rmaram liminar 
proferida por To� oli, man-
tendo a prisão domiciliar.

Famílias da Favela do Cimento que pegou
fogo seguem para centro de acolhimento

Maluf é internado no Hospital
Sírio-Libanês com pneumonia

Doria apresenta o Fundo Social de
SP em solenidade no Bandeirantes

O Palácio dos Bandeirantes 
sediou na manhã desta se-
gunda-feira (25) o evento de 
apresentação do Fundo So-
cial do Estado de São Paulo 
para o ano de 2019, com pre-
sença do governador João 
Doria e da Primeira-Dama e 
presidente do Conselho do 
Fundo, Bia Doria, além do 
vice-Governador e secretário 
de Governo Rodrigo Garcia 
e o presidente executivo do 
Fundo Social, Felipe Sabará.

Também marcaram pre-
sença na solenidade as 
primeiras-damas municipais 
do Estado, prefeitos das cida-

des paulistas, secretários de 
Estado, além de deputados, 
vereadores, diretores e cola-
boradores do Fundo Social e 
convidados em geral.

Esta foi a primeira apresen-
tação do Fundo Social este 
ano, que teve mudanças es-
truturais e, por decreto, não 
tem mais o “Solidariedade” 
no nome, além de focar sua 
gestão principalmente na ge-
ração de emprego e renda e 
no estímulo ao empreende-
dorismo no Estado, uma das 
marcas da nova gestão.

No discurso de abertura, a 
presidente do Conselho do 

Fundo, Bia Doria, ressaltou 
a dinâmica jovem e moderna 
que caracteriza a nova equi-
pe do Fundo Social. “O Fun-
do Social vai se modernizar, 
nós vamos dar sequência a 
tudo que já existia, mas com 
um toque de João Doria lá. 
Nossa equipe é formada por 
uma galera jovem, dinâmica 
e com mentalidade moderna 
para fazer nosso Estado ser o 
número um do Brasil”, disse a 
Primeira-Dama.

Em seguida, foi a vez do 
governador falar sobre as no-
vidades propostas pelo Fun-
do Social de São Paulo, em 

especial as iniciativas para 
ampliar ainda mais sua fun-
ção social e o engajamento 
e apoio de todos os prefeitos 
do território paulista.

“É um timaço, nós valoriza-
mos muito o time do Fundo. 
Essa é a nossa forma de go-
vernar, é um governo partici-
pativo, descentralizador, que 
acredita nas pessoas. E somos 
inovadores também. Eu, des-
de o tempo do Dr. André Fran-
co Montoro e da dona Luci, 
fui colaborador voluntário do 
Fundo Social de Solidarieda-
de, mais especifi camente com 
a dona Luci Montoro, e depois 

com a dona Lila Covas e com 
Lú Alckmin”, falou Doria.

Ele ressaltou ainda a mis-
são do Fundo Social de ge-
rar emprego e renda, com o 
objetivo de reduzir cada vez 

mais a desigualdade social 
no Estado. Para isso, as es-
colas profi ssionalizantes do 
Fundo terão ainda módulos 
de Educação Financeira e 
Empreendedorismo.
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RENDA FAMILIAR
A PARTIR DE

1.600,00R$

SAIA JÁ DO ALUGUEL!

M   RE
NO QUE É SEU!

M   RE
NO QUE É SEU! SUBS ÍD IO  DE  ATÉ

R$  47.500**

Ligue 4003-2230 tenda.comtenda.com
ACESSE

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO

CRECI/SP 19766-J

*Informe-se sobre tabela de preços vigentes 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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 DE *

Rodrigo e Giane Pinheiro
Proprietários de um Tenda

Residencial Napoli/SP
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Rodrigo e Giane Pinheiro

Proprietários de um Tenda
Residencial Napoli/SP

ENTRADA
ZEROA P

AR
TIR

 DE *

Taxa do Enem será R$ 85; isenção 
pode ser solicitada até 10 de abril

A inscrição do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
custará, este ano, R$ 85, con-
forme previsto no edital do 
exame, publicado nesta se-
gunda-feira(25), no Diário Ofi -
cial da União. O valor é maior 
do que o cobrado no ano pas-
sado, R$ 82. Os estudantes 
que se enquadrarem nos crité-
rios de isenção, terão entre os 
dias 1º e 10 de abril para fazer 
a solicitação. As inscrições no 
Enem 2019 poderão ser feitas 
de 6 a 17 de maio. 

Segundo o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), o valor cobrado segue 
abaixo do custo real do exa-
me, como nos anos anterio-
res. Caso fossem considera-
dos os custos reais do exame 
por estudante, o preço seria 
R$ 106,59 por participante.

Após fazer a inscrição, os es-
tudantes terão até o dia 23 de 
maio para efetuar o pagamen-
to, respeitando os horários de 
compensação bancária. So-
mente após o pagamento, a 
inscrição é confi rmada.

Até 2014, o Enem custava 
R$ 35. Em 2015, foi feito o pri-
meiro reajuste desde que o 
exame passou a valer também 
para o ingresso em universi-
dades, modelo vigente hoje. 
Nesse ano, o Enem passou a 
custar R$ 63. Em 2016, foi re-
ajustado para R$ 68. Em 2017, 
passou a custar R$ 82, valor 
mantido em 2018. 

A isenção deve ser solicita-
da pela Página do Participan-
te do Enem, a partir das 10h, 
no horário de Brasília, do dia 
1º de abril até as 23h59 do 
dia 10 de abril. No mesmo pe-
ríodo, os estudantes isentos 
no ano passado que faltaram 
o exame, podem apresentar 
justifi cativa e solicitar nova-
mente a isenção.

O Enem será aplicado nos 
dias 3 e 10 de novembro. No 
primeiro dia de prova, os parti-
cipantes responderão a ques-
tões de linguagens e ciências 
humanas e farão a prova de 
redação. Para isso, terão 5h30. 
No segundo dia, os estudan-
tes terão 5h para resolver as 
provas de ciências da nature-
za e matemática.

Acontece nesta terça-
-feira (26), no Centro 
Educacional Unificado 
(CEU) São Mateus, o 
lançamento do Projeto 
“Cultura de paz na luta 
contra a violência às 
mulheres e meninas”. 
A iniciativa, promovida 
pela Associação Mu-
lheres pela Paz em par-
ceria com a Secretaria 
Municipal de Educa-
ção, vai levar palestras 
que visam interromper 
o ciclo de perpetuação 
da violência contra mu-
lheres e meninas para 
os 46 CEUs da capital.

As palestras são ali-
cerçadas na Resolução 
1325 da ONU que trata 
sobre mulheres, paz e 
segurança. A medida 
exige a participação 
feminina na construção 
da paz, a proteção dos 
direitos humanos e a 
promoção do acesso à 
justiça e aos serviços 

para enfrentar a discri-
minação. A intenção é 
que, por meio das pa-
lestras, ocorra a des-
construção da forma 
equivocada de perce-
ber os papéis sociais 
de homens e mulheres.

Os encontros ainda 
abordarão a quebra 
dos estereótipos sexis-
tas e racistas, as con-
sequências das desi-
gualdades, a Lei Maria 
da Penha e como pro-
curar ajuda em caso de 
violência.

Serviço:
Lançamento do Pro-

jeto “Cultura de paz na 
luta contra a violência 
às mulheres e meni-
nas”

Data: 26/03
Horário: 19h
Local: CEU São Ma-

teus 
Endereço: Rua Curu-

matim, 201

CEUs recebem palestras 
contra a violência às 
mulheres e meninas
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As equipes de cães de 
faro da Receita Federal 
realizaram mais duas apre-
ensões de cocaína no ae-
roporto Internacional de 
Cumbica, em Guarulhos 
, na Grande S. Paulo, na 
noite de sábado, 23 de 
março, e na madrugada de 
domingo, 24. Durante ope-
ração em voo com destino 
à África, os cães de faro 
sinalizaram uma bagagem 
pertencente a uma brasi-
leira que viajaria para a ci-

dade de Lagos, na Nigéria. 
Na mala, foram encontra-
dos 16 pares de tênis que 
ocultavam cocaína sob as 
palmilhas, totalizando 3,4 
kg da droga.

Os cães apontaram tam-
bém um pacote que fora 
despachado por uma pas-
sageira nigeriana. No in-
terior do volume, estavam 
quatro quadros que dissi-
mulavam 10 kg de cocaína. 
A mulher também tinha 
como destino a cidade de 

Lagos. As duas passagei-
ras foram presas e condu-
zidas à Polícia Federal. 

A Seção de Comunica-
ção Institucional da Recei-
ta em São Paulo informou 
que entre os dias 16 e 24 
de março a atuação das 
equipes de cães de faro 
no aeroporto de Guaru-
lhos possibilitou a prisão 
de nove passageiros por 
tráfi co internacional de en-
torpecentes e a apreensão 
de cerca de 57 kg cocaína.

A Prefeitura de São Paulo 
homologou no sábado, 23, o 
tombamento de nove proje-
tos modernistas do arquiteto 
João Vilanova Artigas. Dentre 
os imóveis, construídos a partir 
da década de 40, estão casas, 
uma escola e o estádio Cíce-
ro Pompeu de Toledo, do São 
Paulo Futebol Clube. 

O tombamento foi decidi-
do em reunião do Conselho 
Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental da Cidade de 
São Paulo (Conpresp) em mar-
ço de 2018, período em que 
mais de 70 obras modernis-
tas também foram tombadas, 
com projetos ligados a nomes 
como Paulo Mendes da Rocha 
e Oswaldo Arthur Bratke.

A decisão considerou a con-
tribuição de Vilanova Artigas, 
falecido em 1985, “tanto no 
âmbito e sua produção indivi-
dual como arquiteto como no 
seu papel de professor e ain-
da de militante no IAB - Institu-
to de Arquitetos do Brasil, na 
UIA - União Internacional dos 

Arquitetos e na atuação políti-
ca de modo amplo”.

A decisão recai sobre o es-
tádio do Morumbi, na zona sul, 
que deverá preservar a volu-
metria e outras características 
do projeto original, o que inclui 
o prédio dos vestiários do São 
Paulo Futebol Clube. Além 
dele, foi tombado o Colégio 
12 de Outubro, no Alto da Boa 
Vista, na zona sul.

As residências tombadas 
são: casa Vilanova Artigas I 
e II, no campo Belo, zona sul; 
Casa Rio Branco Paranhos, no 
Pacaembu, zona oeste; Casa 
Rubens de Mendonça, em 

Sumaré, também zona oeste; 
casa Mendes André, na Vila 
Mariana, zona sul; Casa Elza 
Berquó, na Chácara Monte 
Alegre, zona sul; Casa Telmo 
Porto, na Água Branca, zona 
oeste; e conjunto de quatro 
casas geminadas da Rua Sam-
paio Vidal, nos Jardins. 

Dentre outros projetos co-
nhecidos do arquiteto, estão 
o prédio da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo (FAU/
USP) e o edifício Louveira, em 
Higienópolis, centro expandi-
do, que também são tomba-
dos.

Em Cumbica, cães da Receita farejam 13 
quilos de cocaína escondidos em tênis

Prefeitura homologa tombamento 
de nove obras de Vilanova Artigas

Quase metade dos estudantes 
da rede pública de SP ainda 
não recebeu livros, diz o TCE

Mais de um mês e meio 
após o início ofi cial das aulas 
da rede pública de ensino de 
São Paulo, 43,8% dos estudan-
tes ainda não receberam livros 
didáticos. Segundo relatório 
divulgado pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), 33,3% 
dos alunos também não rece-
beram uniformes escolares. O 
documento aponta ainda pro-
blemas na entrega de material 
escolar

Agentes de fi scalização vi-
sitaram 252 escolas da rede 
pública de ensino em 215 mu-
nicípios, abrangendo interior, 
litoral e região metropolitana 
de São Paulo. Das instituições 
172 são de responsabilidade 
municipal e 80 pertencem à 
rede pública estadual.

Segundo o Tribunal, em 
16,7% das escolas os livros es-
colares foram entregues após 
a primeira semana de aulas. 
Também foi identifi cado que 
em 12% das instituições hou-
ve divergências entre itens 

e quantidades que estavam 
previstos e o conjunto de li-
vros que foram entregues nas 
unidades.

O relatório aponta ainda 
que em 11,8% das escolas os 
livros e apostilas estavam ar-

mazenados em lugares ina-
dequados - diretamente em 
contato ao chão, em salas de 
informática e até dentro de 
cozinhas. Além disso, 12,9% 
das instituições não havia um 
controle efi ciente da distri-

buição dos materiais.
Além de constatar de 33,3% 

dos alunos ainda não haviam 
recebido o uniforme escolar, 
a ação do Tribunal de Contas 
do Estado mostrou que as rou-
pas não foram entregues até a 
primeira semana de aulas em 
44,9% das escolas. A fi scali-
zação apontou que 5,8% das 
instituições não apresentaram 
um controle adequado de en-
trega dos uniformes.

A fi scalização apontou, ain-
da, que 31,1% dos alunos ainda 
não receberam o material es-
colar. Em 17% das instituições 
observou-se que os kits que 
foram entregues não serão 
sufi cientes para todo o ano 
letivo.

Os agentes do Tribunal de 
Contas identifi caram que em 
24% das escolas os materiais 
não foram entregues até a pri-
meira semana de aulas, e em 
17% das unidades há sinais de 
inefi ciência no controle de dis-
tribuição do material escolar.

O criminalista Marcello 
Feller, responsável pela 
defesa do adolescente de 
17 anos acusado de parti-
cipação no ataque a tiros 
em Suzano, afi rmou nesta 
segunda-feira, 25, que apre-
sentou petição para analisar 
suposto perfi l de G.T.M. no 
Twitter, o atirador de mesma 
idade que liderou o massa-
cre contra a Escola Estadual 
Raul Brasil.

Segundo Feller, mensa-
gens postadas no perfi l do 
Twitter indicam que o atira-
dor planejava o crime desde 
pelo menos abril de 2018, 
época em que ele ainda es-
tava brigado com o adoles-
cente apreendido na última 
terça-feira, 19.

“As provas indicam o ce-
nário em que, nos idos de 
2015, quando o adoles-
cente tinha 13 anos, ele e o 
autor muitas vezes fantasia-
vam sobre o massacre na 
escola”, afi rma Feller. “Em 
determinado momento, os 
jovens brigaram por causa 
de uma garota. Ele só voltou 

a falar com o autor em ou-
tubro de 2018 e só voltou a 
fi car amigo em 2019”

Mensagens do suposto 
perfi l do atirador datadas 
de abril de 2018 afi rmava 
que “o Brasil está longe de 
acontecer uma guerra, mas 
vai acontecer”. Em agosto, 
outra mensagem diz que o 
atirador teria arrumado um 
emprego e com isso, teria 
“todos os meios necessá-
rios para o julgamento”.

Em outubro, afi rma ter “en-
contrado alguém” que sim-
patizaria com a “causa”. Se-
gundo a defesa, se trata de 
Luiz Henrique de Castro, 25, 
que participou do ataque.

“O plano (do atirador) já 
estava em andamento antes 
dele e o adolescente volta-
rem a se falar”, afi rma Feller. 
De acordo com o criminalis-
ta, apesar do adolescente 
apreendido ter fantasiado 
sobre o massacre há quatro 
anos, o Ministério Público 
ainda não apresentou pro-
vas que corroborem sua efe-
tiva participação no ataque.

Defesa do terceiro suspeito 
quer analisar o perfi l de 
atirador de Suzano no Twitter
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Casos de dengue tiveram alta 
de 224%; doença causou 62 
mortes, metade em São Paulo

A dengue avança no Brasil. 
O número de casos da doen-
ça entre janeiro e 16 de março 
já chega a 229.064, um au-
mento de 224% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Três Estados - To-
cantins, Acre, Mato Grosso do 
Sul - já estão em epidemia.

No Mato Grosso do Sul, al-
guns municípios decretaram 
situação de emergência. As 
mortes também tiveram um 
aumento importante. De acor-
do com o boletim lançado 
nesta segunda-feira, 25, são 
62 registros, 67% a mais do 
que em 2018.

Dos óbitos, 31 ocorreram 
no Estado de São Paulo, o 
equivalente a 50% do registro 
nacional. Para o Ministério da 
Saúde, São Paulo já desperta 
grande preocupação, em vir-
tude do expressivo número 
de casos. Até o momento, são 
83.045 prováveis, com uma 
proporção de 182,4 infecções 
a cada 100 mil habitantes. Os 
números são maiores do que 
os do ano passado.

Tocantins tem a maior rela-
ção de casos por habitantes 
do País. São 602,9 casos por 
100 mil habitantes. Em segui-
da, vem Acre (com 422,8 ca-
sos por 100 mil habitantes.), 
Mato Grosso do Sul (368,1 
casos por 100 mil habitantes), 
Goiás (355,4 casos por 100 
mil habitantes). 

Também preocupam o Mi-
nistério da Saúde os Estados 
de Minas Gerais (261,2 ca-
sos/100 mil habitantes), Espí-
rito Santo (222,5 casos por 
100 mil habitantes) e Distrito 
Federal (116,5 casos por 100 
mil habitantes).

O coordenador do Progra-
ma de Dengue do Ministé-
rio da Saúde, Rodrigo Said, 
atribui o avanço da doença 
sobretudo à volta da circula-
ção do sorotipo 2 do vírus da 
dengue. Como fazia tempo 
que esse sorotipo não circu-
lava, há maior risco de uma 
parcela mais signifi cativa da 
população estar suscetível ao 
sorotipo.

A dengue é provocada por 
quatro sorotipos do vírus. 
Quando uma pessoa se infec-
ta com um dos tipos, ela não 
adoece mais com esse agen-
te, mas permanece suscetível 
aos demais. A última epide-
mia por sorotipo 2 ocorreu 
em 2002. 

De acordo com os dados do 
Ministério, o Sudeste apresen-
tou 65,4% dos casos prováveis 
de dengue no país: 149.804. 
O Centro-Oeste concentrou 
17,6% dos registros, seguido 
por Nordeste, com 7,5%. O 
Norte apresentou 6,6%. A re-
gião Sul trouxe o menor por-
centual de casos prováveis de 
dengue, equivalente a 2,9% 
dos números nacionais.

O verão acabou, mas 
os cuidados com a saúde 
não devem ser esque-
cidos no outono. O tem-
po mais frio, geralmente 
acompanhado de baixa 
umidade do ar, favorece 
o aumento de doenças, 
alergias respiratórias e 
de pele, principalmen-
te em crianças, idosos e 
portadores de doenças 
crônicas.

De acordo com o infec-
tologista Ralcyon Teixei-
ra, é muito comum nessa 
época que as pessoas 
confundam gripes com 
resfriados. Apesar de 

ambas apresentarem sin-
tomas semelhantes, são 
provocados por vírus dis-
tintos e devem receber o 
diagnóstico e tratamen-
tos adequados.

“O resfriado tem sin-
tomas mais leves, como 
coriza e leves dores no 
corpo. O vírus do resfria-
do permanece no orga-
nismo por no máximo três 
dias. Já a gripe exige mais 
atenção, pois ela aparece 
de maneira mais agressi-
va e prolongada, manifes-
tando-se por febre, fortes 
dores no corpo, tosse 
seca e falta de ar. Neste 

caso, o ideal é procurar 
ajuda médica”, esclarece.

A prevenção contra as 
doenças respiratórias, 
como a Síndrome Res-
piratória Aguda Grave 
(SRAG), asma e pneumo-
nia é fundamental duran-
te todo o ano e deve ser 
redobrada nesse perío-
do. A rinite alérgica, por 
exemplo, pode ser agra-
vada em razão da falta de 
umidade no ar.

Em todos os casos, po-
dem ser tomados cuida-
dos simples, mas efica-
zes com a saúde, como 
aumentar a ingestão de 

líquido, fazer inalação e 
lavar o nariz com soro fi-
siológico.

Dicas para 
evitar doenças

1. Evite locais totalmen-
te fechados;

2. Cubra a boca com um 
lenço quando for espir-
rar;

3. Beba muita água, 
pelo menos 2 litros por 
dia;

4. Mantenha a carteira 
de vacinação em dia;

5. Lave o nariz e faça ina-
lação com soro fi siológico.

No outono, cuidado com as doenças típicas da estação

No Dia Mundial de 
Combate à Tuberculo-
se, lembrado no domin-
go (24), a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
alerta que a doença 
mata, diariamente, qua-
se 4.500 pessoas em 
todo o planeta e perma-
nece com o status de 
doença infecciosa mais 
mortal do mundo. Os 
números mostram ainda 
que 30 mil pessoas são 
acometidas pela tuber-
culose todos os dias.

De acordo com a OMS, 
esforços globais para 
combater a doença sal-
varam 54 milhões de vi-
das desde o ano 2000 e 
reduziram a mortalidade 
em 42%.

A campanha, este 
ano, reforça a urgência 
de colocar em práticas 
compromissos assumi-
dos por líderes globais, 
como ampliar o acesso 
à prevenção e ao tra-
tamento; garantir fi nan-
ciamento sustentável, 
inclusive para pesqui-
sas; e promover o fi m do 

estigma e da discrimina-
ção.

Em 2017, o Brasil re-
gistrou 34,8 casos de 
tuberculose por 100 mil 
habitantes. Foram ano-
tados ainda 4.534 óbitos 
pela doença, resultando 
em um coefi ciente de 
mortalidade de 2,2 mor-
tes por 100 mil habitan-
tes.

O país, de acordo com 
o Ministério da Saúde, 
atingiu os chamados 
Objetivos do Milênio de 
combate à tuberculo-
se, que previam reduzir, 
até 2015, o coefi ciente 
de incidência e de mor-
talidade da doença em 
50% quando comparado 
aos resultados de 1990. 
Em 2018, entretanto, 
houve 72,8 mil casos 
novos no país.

A tuberculose é uma 
doença infectocontagio-
sa que afeta principal-
mente os pulmões, mas 
também pode acometer 
órgãos como ossos, rins 
e meninges (membranas 
que envolvem o cérebro). 

Tuberculose mata 4,5 mil pessoas 
todos os dias no mundo, diz OMS
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Os casos de zika também 
aumentaram, mas de forma 
mais discreta. Até 2 de mar-
ço, foram 2.062 registros. 
No mesmo período, foram 
contabilizados 1.908 casos 
prováveis. A maior incidên-
cia foi em Tocantins - com 
47 casos a cada 100 mil ha-
bitantes - e o Acre, com 9,5 
casos a cada 100 mil. 

A chikungunya, por sua 
vez, registrou uma redução 
de 44%. Até 16 de março, 

foram 12.942 casos. Em 
2018, foram 23.484. As 
maiores incidências são 
no Rio de Janeiro (39,4 
casos/100 mil habitantes ), 
Tocantins (22,5 casos/100 
mil habitantes), Pará (18,9 
casos/100 mil habitantes.) 
e Acre (8,6 casos/100 mil 
habitantes) Em 2019, não 
foram confi rmados óbitos 
por chikungunya. No mes-
mo período de 2018, foram 
confi rmadas nove mortes. 

Zika registra aumento e 
chikungunya, redução

D
iv

u
lg

a
çã

o
/A

g
e

co
m

 B
a

h
ia



São Paulo, terça-feira, 26 de março de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800 9BRASIL

A defesa do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
pediu nesta segunda-feira 
(25) ao Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) a anulação 
da condenação no caso do 
tríplex do Guarujá (SP) e o 
envio do processo para a 
Justiça Eleitoral. O pedido 
foi feito diante da possibi-
lidade de o STJ julgar nos 
próximos dias o recurso 
protocolado no ano pas-
sado pelos advogados do 
ex-presidente para rever a 
condenação. 

A manifestação também 
foi baseada na decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) que confi rmou a com-
petência da Justiça Eleitoral 
para julgar crimes comuns 
conexos aos eleitorais. 

O caso será julgado pela 
Quinta Turma do tribunal e 
tem como relator o ministro 

Felix Fischer. Também fa-
zem parte do colegiado os 
ministros Jorge Mussi, Rey-
naldo Soares da Fonseca e 
Ribeiro Dantas. 

O ministro Joel Ilan Pa-
ciornik se declarou sus-
peito para julgar todas as 
causas relacionadas com a 
Operação Lava Jato e não 
participará do julgamento. 

Em janeiro de 2018, Lula 
foi condenado pelo Tribunal 
Regional Federal (TRF) da 4ª 
Região, sediado em Porto 
Alegre, a 12 anos e um mês 
de prisão por corrupção e 
lavagem de dinheiro. 

Por determinação do en-
tão juiz responsável Sergio 
Moro, o ex-presidente cum-
pre pena provisoriamente 
na Superintendência da 
Polícia Federal, em Curiti-
ba, desde 7 de abril do ano 
passado.

Advogados de Lula pedem o envio do 
processo do triplex à Justiça Eleitoral

Justiça manda soltar Temer e mais
presos em operação da Lava Jato

O desembargador Anto-
nio Ivan Athié, do Tribunal 
Regional Federal da 2ª 
Região, determinou nesta 
segunda-feira, 25, a soltu-
ra do ex-presidente Michel 
Temer, depois de quatro 
dias. Athié é relator do 
habeas corpus dos advo-
gados de Temer, que con-
testam o decreto de prisão 
do juiz Marcelo Bretas, da 
7ª Vara Federal do Rio, res-
ponsável pela Operação 
Lava Jato. 

A decisão também inclui 
a liberdade do ex-ministro 
Moreira Franco e outras 

cinco pessoas, entre elas o 
coronel Lima, amigo do ex-
-presidente. Temer deixou 
a prisão no início da noite, 
sob escolta da polícia.

Athié havia pedido que 
o caso fosse incluído na 
pauta de julgamento do 
tribunal na próxima quarta-
-feira, 27, para que a deci-
são sobre o habeas corpus 
fosse colegiada. Ao conce-
der a liberdade, porém, ele 
se antecipou.

Ao justificar, o desembar-
gador disse não ser contra 
a Lava Jato, mas que é pre-
ciso dar “garantias consti-

tucionais”. “Ressalto que 
não sou contra a chamada 
‘Lava-jato’, ao contrário, 
também quero ver nosso 
país livre da corrupção 
que o assola. Todavia, sem 
observância das garantias 
constitucionais, assegura-
das a todos, inclusive aos 
que a renegam aos outros, 
com violação de regras 
não há legitimidade no 
combate a essa praga.”

Athié afirmou ainda que 
já teve o tempo necessá-
rio para analisar o caso, 
o que justificou sua de-
cisão monocrática, em 

vez de aguardar o julga-
mento na 1.ª Turma do 
tribunal. Ele diz que, até 
o momento, o que se tem 
são “suposições de fa-
tos antigos, apoiadas em 
afirmações do órgão acu-
satório”. E cita que o juiz 
Bretas usou termos como 
“parecia” na hora de jus-
tificar a decisão.

O ex-presidente Michel 
Temer foi preso na quin-
ta-feira, 21, em investiga-
ção que mira supostas 
propinas de R$ 1 milhão 
da Engevix no âmbito da 
Operação Descontamina-

ção, desdobramento da 
Lava Jato. 

Também foram detidos 
preventivamente o ex-
-ministro Moreira Fran-
co (MDB), e outros 8 sob 
suspeita de intermediar 
as vantagens indevidas 
ao ex-presidente. Franco 
também deixou a Unidade 
Prisional da Polícia Militar, 
em Niterói, na noite desta 
segunda.

A investigação que pren-
deu Temer e outras oito 
pessoas apura supostos 
crimes de formação de 
cartel e prévio ajustamen-

to de licitações, além do 
pagamento de propina a 
empregados da Eletro-
nuclear. Após decisão do 
Supremo Tribunal Federal, 
o caso foi desmembrado e 
remetido à Justiça Federal 
do Rio de Janeiro.

O inquérito que mira Te-
mer e seus aliados tem 
como base as delações do 
empresário José Antunes 
Sobrinho, ligado à Enge-
vix. Temer estava preso em 
uma sala de 46m².

O Ministério Público Fe-
deral informou que vai re-
correr da decisão.
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O país registrou, pelo ter-
ceiro mês seguido, a criação 
de empregos com carteira 
assinada. Segundo dados 
divulgados pelo Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), da 
Secretaria de Trabalho do 
Ministério da Economia, o 
saldo positivo de emprego 
formal chegou a 173.139 no 
último mês. Esse foi o maior 
saldo positivo para fevereiro 
desde 2014 (260.823).

O resultado decorreu 
de 1.453.284 admissões e 
1.280.145 demissões. O es-
toque do emprego formal 
alcançou 38,6 milhões de 
postos de trabalho. Nos 
dois meses do ano, o saldo 
de geração de empregos 

formais chegou a 211.474. 
Nos 12 meses terminados 
em fevereiro, foram criados 
575.226 postos de trabalho.

Segundo o secretário 
especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da 
Economia, Rogério Marinho, 
há sinalização de “retomada 
consistente” do emprego 

no país. “Nossa expectati-
va é de que essa retomada 
se mantenha nos próximos 
meses principalmente por-
que a economia vai bem”, 
explicou.

Na divisão por ramos de 
atividade, sete dos oito se-
tores pesquisados criaram 
empregos formais em no-

vembro: serviços (112.412), 
indústria de transformação 
(33.472 postos), administra-
ção pública (11.395), cons-
trução civil (11.097 postos), 
comércio (5.990 postos), ex-
trativismo mineral (985 pos-
tos) e serviços industriais de 
utilidade pública, categoria 
que engloba energia e sane-
amento (865 postos). Houve 
queda no nível de emprego 
da agropecuária (-3.077).

O salário médio de admis-
são em fevereiro fi cou em 
R$ 1.559,08 e o de desli-
gamento, R$ 1.718,79. Em 
termos reais (descontada a 
infl ação), houve queda de 
4,13% no salário de contra-
tação e de 0,2% no de de-
missão.

Brasil cria 173 mil empregos, maior 
resultado para fevereiro desde 2014

Em nota divulgada na tar-
de desta segunda-feira, 25, 
o MDB, partido de Michel 
Temer e de Moreira Franco, 
comunicou que a decisão do 
desembargador Ivan Athié, 
do Tribunal Regional Fede-
ral da 2ª Região (TRF2) de 
soltar os dois “reconstituiu 
a ordem, reconheceu a ar-
bitrariedade e violação dos 
procedimentos tomados e 
restabeleceu as garantias 
constitucionais” ao ex-presi-

dente e ao ex-ministro. 
“O partido espera que, a 

partir de agora, o curso das 
investigações se dê dentro 
da legalidade, com direito 
a defesa, até que a verda-
de seja restabelecida”, diz a 
nota. O inquérito que levou 
Temer e Moreira para a prisão 
na última quinta-feira, 21, está 
relacionado às investigações 
que miram supostos desvios 
em obras da Usina Angra III, 
da estatal Eletronuclear. 

Em sua decisão nesta 
segunda-feira, o desembar-
gador Ivan Athié contestou 
a decisão do juiz federal 
Marcelo Bretas, que defl a-
grou a Operação Descon-
taminação, e mandou os 
emedebistas para a cadeia. 
O desembargador afi rma 
que a “decisão não se sus-
tenta, em face da ausência 
de contemporaneidade dos 
fatos, como já acima, algu-
mas vezes, afi rmado”.

TRF2 restabeleceu a ordem, diz o MDB
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[ horóscopo ]

Uma Boa Ação

13º Distrito

Globo, 13h59 Tyler 
Perry’s Good Deeds. 
EUA. Comédia. Dire-
ção Tyler Perry. Com 
Tyler Perry, Thandie 
Newton. Wesley De-
eds é um homem de 
negócios bem-sucedi-
do, que leva uma roti-
na extremamente pre-
visível. Prestes a se 

casar, ele tem a vida 
impactada ao conhe-
cer Lindsey, uma mãe 
solteira que trabalha 
na equipe de limpe-
za do prédio. Quan-
do oferece ajuda para 
Lindsey, Wesley pode, 
enfi m, encontrar a co-
ragem necessária 
para mudar sua vida.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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FALSIFICAÇÃO

É exigida
para do-

cumentos 
eletrônicos

A posição
corporal 

do homem

Instrumen-
to usado

pelo
lavrador

Vogal que
levava o
trema

(Gram.)

She-(?), 
heroína de
desenho
animado

Unidades de 
comercia-
lização no
cemitério

Senhora
(abrev.)

Natureza
do bicho-

papão
(bras.)

Antigo na-
vegador da
Microsoft

(sigla)

Torben
Grael e
Robert
Scheidt

A mais
alta

montanha
da Turquia

Findou com
o Império 

Romano do
Ocidente

Formas de
destaque
do texto 
no Word

Código da
pilha 

"palito"
(sigla)

Peixe de
dentes

afiados e
cortantes

Letra do
ressalto à
esquerda,
no teclado

Símbolo de
união de
conjuntos

(Mat.)

Letra
inicial de
produtos
da Apple

(?)-feira, 
o segundo
dia útil da
semana

De (?) a Z: 
do início
ao fim

"(?) But
True", 

sucesso do
Metallica

Salientada;
ressaltada

(fig.)

Os itens
vendidos
no brechó

Jiu-(?),
arte

marcial
japonesa

Letra que
indica o

masculino

(?)-5,
decreto da
Ditadura
Militar

Luminária
suspensa

do teto

"Consu-
midor", 
em IPC 
(Econ.)

(?) Blanc,
cume da
Europa

Ocidental

Torrada,
em inglês

Crime de
quem

produz o
uísque

paraguaio

A infecção
que atinge
a corrente
sanguínea

Grande êxi-
to (gíria)

Prata
(símbolo)

Papel de Judi Dench
nos filmes de 007
Fruto associado à
fecundidade (Ant.)

Rabo
"Muitos",
em "mul-

tiface"

Necessidade urgente 
da pessoa asfixiada

Interjeição que
exprime espanto

Sapo da
Amazônia
Odor, em
italiano

Rezar
Cidade

industrial
de SC

Videogame relançado
no Brasil em 2017
Cidade natal de 

Anita Garibaldi (SC)
Cultivada
(a terra)

Ato de improbidade
administrativa por

fraude em
licitações

3/sad. 4/mont. 5/atari — jítsu — odore — toast. 6/ararat.

[ novelas ] 

virgem

Vai ser fácil fazer 
contato com pessoas 
muito interessantes 
e há algo novo no ar. 
Você precisa de movi-
mento, isso ajudaria a 
se livrar do estresse. 
Uma fadiga nervosa 
está esperando por 
você. 

Você está fazendo 
exatamente o que quer 
e é hora de se concen-
trar em seus assuntos 
pessoais. Há sinais de 
trégua, o que permitirá 
que você recarregue 
suas baterias ao 
escapar da rotina. Não 
se isole.

Você vai estar no 
processo de plantar as 
sementes para colher 
uma vida melhor. Siga a 
sua linha de raciocínio. 
É hora de descansar e 
permitir que seu corpo 
se recupere, relaxando o 
máximo possível.

Você vai fazer alguns 
contatos interessantes e 
novas portas se abrirão. 
Boas e novas amizades 
estão no horizonte. 
Você está perdendo 
tempo com assuntos 
sem importância e está 
cansado.

Você está ciente 
dos erros do passado 
e precisa confi ar em 
alguém. Vá em frente. 
Você terá luz verde e 
mais confi ança naque-
les que o cercam para 
pôr suas ideias em 
prática.

Se você conseguir 
superar o seu compor-
tamento impetuoso 
e frenético, tudo vai 
correr bem hoje. Você 
é mais forte do que 
você pensa. Você 
está assaltado por 
dúvidas, mas elas são 
infundadas.

Hoje o dia será mui-
to animado. Os en-
contros serão agra-
dáveis e reforçarão 
sua confi ança. Você 
precisa encontrar um 
equilíbrio entre a re-
fl exão e a ação, entre 
a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o 
seu corpo.

Menos pressa e 
mais refl exão lhe 
permitirá tirar o má-
ximo proveito deste 
dia. Se conseguir 
superar o cansaço 
da rotina sem comer 
doces, você vai 
evitar o pior.

Verifi que as fontes 
de informação e você 
defi nitivamente vai 
poupar um tempo 
considerável! Você 
precisa modifi car 
seus movimentos e 
impulsos. Você deve 
evitar fazer muitas 
coisas ao mesmo 
tempo, isso pode fa-
zer mal a sua saúde.

O dia parece estar 
em movimento rápido. 
Você vai ter que se 
movimentar, mas isso 
vai ser satisfatório. 
Uma discussão com 
pessoas experientes 
talvez provará que 
seus excessos são 
prejudiciais.

Seu otimismo vai ga-
nhar a admiração das 
pessoas ao seu redor 
e nada vai atravessar 
o seu caminho. Seja 
tolerante, nem todos 
serão capazes de 
acompanhar seu ritmo. 
Cuidado com o fígado 
e não exagere nos 
prazeres da mesa.

Sua consciência de 
injustiça está irritando 
você. Seja objetivo em 
seus julgamentos. Você 
está bem psicologica-
mente e está come-
çando a ter esperanças 
novamente. Equilibre 
essas tendências e 
cuide-se mais.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Gabriela aceita se 
casar com Rafael. 
Vinícius pede Talís-
sia em casamento e 
revela seus planos 
de ir para a França 
com ela e Valenti-
na. Santiago pede 
uma nova chance 
para namorar Mi-
chael. 

Espelho da Vida
Vicente se 

emociona com o 
encontro de Daniel 
e Margot. Grace 
encontra um objeto 
antigo e acredita 
que seja o novo 
portal. Américo en-
frenta Pente Fino, 
e os dois acabam 
presos. Ana e Flá-
vio prometem aju-
dar Vitor e Jadson. 
Pat decide viajar às 
escondidas para o 
Rio de Janeiro para 
conhecer Ricardo 
Júnior, e Michele se 
preocupa.

Verão 90
Madá conta a Ála-

mo que viu masca-
rados dançando em 
seu sonho. Jerô-
nimo reclama com 
Manu da pressão 
que está sofrendo 
na PopTv. Mercedes 
impede que Janaí-
na alugue o imóvel 

que deseja para 
abrir seu restauran-
te. Jerônimo sugere 
um novo programa 
com Vanessa como 
apresentadora, mas 
ela rejeita a ideia. 

O Sétimo Guardião
Robério alerta 

Judith sobre o risco 
de Olavo acabar 
com Serro Azul. 
Firmina estranha a 
presença de Luz no 
salão de Neide. Pa-
dre Ramiro come-
mora com Maltoni e 
Elisa a confirmação 
do casamento 
dos dois. Jurandir 
decide voltar a 
Serro Azul para o 
casamento da filha, 
e Afrodite sugere 
uma reconciliação 
com Milu. 

Jesus
Barrabás é liberta-

do e Pilatos manda 
açoitarem Jesus e 
depois liberta-Lo. 
Maria fi ca angustia-
da. Caius debocha 
de Jesus. Judas é 
atormentado pelo 
Satanás. Lázaro 
diz que o Filho de 
Deus os preparou 
para este momento. 
Jesus é açoitado. 
Pedro, atormenta-
do, chora muito. 
O Satanás diz que 
Judas merece 
morrer.

As Aventuras 
de Poliana

Roger recontrata 
Claudia e diz ser a 
última oportunida-
de dela. Marcelo 
compartilha com 
Iuri que irá dividir 
a exposição com 
Luísa e ainda fala 
sobre Nadine. As 
apresentações 
da aula de dança 
começam e Débora 
provoca Branca. 

Teresa
Dario e Magda 

armam um plano 
para que Aurora e 
Mariano se encon-
trem. Heitor proíbe 
Mariano de se 
aproximar de Auro-
ra, porque acredita 
que ele ainda não 
deixou de amar 
Teresa. Mayra diz 
a Esperança que já 
perdoou Rubens e 
agora quer perdoar 
a ela. Fernando 
insiste com Arthur 
para que ele aceite 
seu apoio econô-
mico, ele responde 
que o faria se não 
estivesse casado 
com Teresa.

     
O resumo dos 

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

Globo, 1h05 Bri-
ck Mansions. Fran-
ça/ Canadá. Ação. 
Direção Camille De-
lamarre. Com Paul 
Walker, RZA, David 
Belle. Os crimino-
sos mais perigosos 
de Detroit vivem 
isolados por um 
muro numa região 
conhecida como 
Brick Mansions. Em 
busca de uma arma 
de destruição em 
massa, roubada por 

um trafi cante local, 
o detetive de polí-
cia Damien Collier 
irá unir forças com 
Lino, um ex-presi-
diário que conhece 
a área e luta para 
salvar sua namora-
da das mãos de um 
chefão das drogas. 
Juntos, eles irão en-
frentar os crimino-
sos de Brick Man-
sions para salvar a 
cidade da completa 
destruição.
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95127-3215

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 PAY MOVIE 
 Pessoas c/ visão em-
preendedora  p/ trab 
vendendo pacotes de 
tv. Marcio F:963652573. 

PIZZAIOLO
FORNEIRO

Muita exp. em forno
elétrico Flecha de Ouro.
Trab. c/ esfirra aberta em 
grande quant. Registro,

almoço e VT.
A partir de terça, 10:30.

R. Solon nº 794,
Bom Retiro, próx.
Estação da Luz.

F: 98340-3196
Rubens.

 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 

OPERADORES DE
TELEMARKETING

Início imediato. Fixo, nício imediato. Fixo, 
comissão, prêmios.

REGIÃO SANTO AMARO.
Entrevistas segundas, 
quartas e sextas-feiras 

11h, Rua Isabel Schmidt, 
nº 270, 2° andar

Sto. Amaro.
Falar com Cintia.

cedaspy.spatmk@gmail.com

EMPRESA DE
COMUNICAÇÃO VISUAL 

CONTRATA

Auxiliar de adesivador

Salario /CLT + VT + VR

Expediente de segunda 

à sexta das 08h às 18h

Comparecer para 

entrevista toda quarta 

das 10h às 13h

Av. Antonio Iervolino, 146 

Vila Augusta - Guarulhos

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 LINDA CASA TÉRREA 
 2dorms c/ armários em-
butidos, sala c/ sofás e 
lustres, cozinha comple-
ta, banheiro, quintal c/ 
churrasqueira, área de 
serviço coberta e área 
externa c/ 1 quarto e 1 
banheiro e 2 vagas de 
garagem à 500m da Es-
tação do metrô Guilher-
mina Esperaça. Whatsa-
pp: 99933-8282 

DORM MOBILIADO 

C/ água e luz R$500,00.
P/ srº aposentado 

ou rapaz
SEM VÍCIOS. 

Entrada indep.
Próx ao Largo do 

Socorro, Santo Amaro.
   5681-5365
95161-5198
   5681-5365

CÔMODOS
ITAQUERA
Individual, incluso

água e luz
R$ 300,00.

98102-1370

99369-0616

94693-1563

99940-8920

 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 

TERRENO
CAIEIRAS

F: (11) 98274-6788

150m, 10 min. das Estações 
Caieiras e F. da Rocha da 

CPTM. Fácil acesso ao
Rodoanel, Rod. dos

Bandeirantes e Anhanguera.
 35 min. das marginais

Tietê e Pinheiros,
25 min. de Jundiaí.

R$ 115 MIL. 

 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 
Vila Matilde. Whatsapp: 
99933-8282 

 APARTAMENTO 
 2dorms, sl, coz, 1vg, 
R$150mil. Tremembé. 
F 2 9 9 5 - 5 8 8 2 / 9 9 5 1 5 -
3541  

Vendo Sítio Pouso 
Alegre-MG

15mil m², c/ escritura
casa, curral, pomar , agua e 

luz. Sitio todo planoValor
R$180mil  c/ 100 Mil de

entrada e 40 parcela de R$2mil.
 Ac / Carro 

     (035) 99881-0703 
Tratar com Milton.

     (035) 99881-0703 

 APTO 
 Sala,coz,wc e 2 dorms.
130mil . F:2995-5882/ 
99515-3541 

 CHÁCARA-IBIÚNA 1.000 
M² 
 plana,limpa,ótima lo-
calização. 28mil sendo 
15mil de entrada saldo a 
comb. ac/ carro F:3536-
9 0 2 6 / 9 9 7 1 4 - 0 7 5 6 / 
96683-7721.  

LITORAL SUL
Itanhaém, terrenos de 
300m² e chácara de 

1000m².
Peruíbe terrenos a 

partir de 125m² doc 
100%.

Pequena entrada e 
prestações que cabe 

no seu bolso.

96644-4912
93017-5162

 APTOS NO PERUS 
 2 Dorm, a par-
tir de R$189Mil, 
Whats: 985543972/ 
964253748 

 APTOS BRÁS 
 39m² 44m², McMv 
2Dorm s/ vg. A partir 
R$190Mil F:985543972 

 NEGÓCIOS 
 DINHEIRO 

 COMPRO EMPRÉSTIMO 
 Inss, Pmsp, Estadual 
e Federal. F:(11)3255-
2598/95298-1166 zap 

 OPORTUNIDADE 

 VENDE-SE MÁQUINA DE 
COSTURA INDUSTRIAL 
 Galoneira, retas. Over-
loque e interloque. 
Revisadas, pronta para 
trabalhar. F:2091-6934/ 
Whats:97338-0445 

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

 PASSANDO PONTO 
 Loja de auto-vidros. 
F:2382-8286/ (11)97104-
0673 Dilmar. Vl.Galvão- 
Guarulhos 

 LIMPE SEU NOME!!! 
 Junto ao SPC e Se-
rasa de forma legal. 
F:97046-4796 

 CANCELE SUA TV POR 
ASSINATURA 
 Pay movie tv. Tenha 
todos canais liberados 
por um preço q cabe 
no seu bolso. F:96365-
2573 

PIZZARIA/
ESFIHARIA

Tradição de 20 anos no 
bairro do Bom Retiro,

próx a Estação da 
Luz. Salão c/ mesas e 

delivery,
4 linhas telefônicas

c/ alvará de
funcionamento.

R$ 350 MIL a combinar

F: 98340-3196
Rubens.

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 UNIÃO DE CASAL 
 Amarração p/ o amor, 
traga seu amor de 
voltar aos seus pés 
APAIXONADO! Con-
sulta R$30,00. F:2651-
4 8 0 3 / 9 8 7 7 4 - 7 8 1 9 
whats. 

 DESVENDO SUA VIDA 
 Através do copo 
de àgua. F:93049-
9 1 9 5 / 9 8 2 8 5 - 0 3 3 7 
whats 

 ALTO PODER 
 Trago seu amor aos 
seus pés, p/ mais difí-
cil que seja. F:98655-
6305/98723-2458. 

 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

 RECADOS 

 PROCURO MOÇA 
 Maior e liberal para ami-
zade, trabalhar juntos 
e etc. Escreva p/ CXP 
61097 Sp, 05001-970 
ou r� 50anos@hotmail.
com 

 RELAX 

 ANA TODA GULOSA 
 + amigas. Tx R$30. Av 
Jabaquara nº2604 Mt 
São Judas. F:(11)2362-
8122 Ac cartões. 

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 /     97787-2732
Rua Afonso Celso, 871 Mt Sta Cruz.

5084-3776 /     97787-2732

EMILY CARINHOSA 
COMPLETA
+ AMIGAS

97024-4085
2275-4880

Fotos e informações no 
Whatsapp

 SEXO ORAL 
 Somente p/ homens. 
Whatsapp: 968444506 
c/ Marcelo. 

BRUNA ANAL É O 
MEU FORTE

11-93032-2053
5677-4027

Com local 
próximo 
ao metrô 

saúde.
+amigas

Fotos e mais informações 
no Whatsapp.

 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

     

   

  

ADVOCACIA
PREVIDENCIÁRIA

E CÍVEL
APOSENTADORIA ESPECIAL

(VIGILANTES,METALURGICOS, ENFERMEIROS,
ENTRE OUTROS)

APOSENTADORIA POR TEMPO
APOSENTADORIA POR IDADE

 DIVÓRCIO E INVENTÁRIOS -  DIREITO IMOBILIÁRIO
Lisiane Ernst – OAB/SP: 354.370

Endereço: Rua José Bonifácio, 278, 7º andar, Sala 704, Sé

 3101-1744 /    (11) 96548-0504 3101-1744 /     3101-1744 /    

F: 95743-2662  Dantas.

CASA TÉRREA 100m²
2dorms sendo 1 suíte, tds planejados e a suíte c/

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 2

vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

Escritório de Advocacia especializado em negativa de
cobertura no Convênio Médico.

Medidas judiciais podem ser tomadas.
- Cirurgia reparadora pós-bariátrica

- Cirurgia de redução de mamas - Medicamentos quimioterápicos

- Terapias auxiliares:

(fi sioterapia, fonoaudióloga, psicólogo, nutrólogo...)

- Home Care - Exames

AO LADO DO METRÔ VILA MARIANA

www.fernandeschaves.com.br
contato@fernandeschaves.com.br

4356-4277
96875-2687

Selecionamos pacientes para
triagem de instalação de implantes.

VAGAS ABERTAS

NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE!

Contato para 
agendamento: 
(11) 5523-7508 

ou
    94530-9829    94530-9829

Anuncie no

Anuncie no

 VENDE-SE 

 IND. PROFISSIONAL 

Anunciou,  vendeu!

Para

anunciar

2823-0828

2823-0829

2823-0835

2823-0836

2823-0837

Classifi cados
de Linhas

é no
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A política voltou a ser pauta na edi-
ção deste domingo, 24, do programa 
de Fausto Silva, na TV Globo. Durante 
entrevista, o ator Tony Ramos deu a 
opinião dele sobre o atual momento 
histórico do Brasil. “Sempre achei que 
não havia nada melhor que a democra-
cia. Não inventem outra coisa. A demo-
cracia pode ser difícil, mas sem ela é 
pior. A democracia é tudo o que nós 

precisamos. É tão bonita a democracia, 
ser livre para pensar, ir e vir”, disse.

O apresentador do Domingão do 
Faustão entrou no clima e disse: “Os 
Poderes constituídos têm que dar 
uma lição de honradez, inteligência. 
Se não tem competência, que peça 
demissão. Os Poderes Judiciário, Le-
gislativo têm que ter equilíbrio. Não 
estou falando especifi camente de 

uma pessoa”, enfatizou Faustão.
Tony Ramos preferiu amenizar o 

tom. “Temos um governo que demo-
craticamente foi eleito, vamos dar 
tempo a eles para que entendam es-
sas mensagens de educação, saúde. 
Quero um país melhor, onde temos 
que respeitar o voto e cobrar. O me-
lhor lugar para cobrar é nas urnas”, 
concluiu o ator.

‘A democracia pode ser difícil, mas 
sem ela é pior’, afirma Tony Ramos

 

  

Silvio Santos sempre 
está sempre atento ao 
que se passa na televisão 
brasileira, mas o dono do 
SBT confessou que não 
conhecia Tatá Werneck, 
apresentadora do Mul-
tishow e, agora, da TV 
Globo, com o Lady Night.

A declaração foi feita 
neste domingo, 24, ao 
longo do Jogo das Três 
Pistas. Os participantes da 
atração, a apresentadora 
Mamma Bruschetta e o 
cantor Falcão, deveriam 
adivinhar a seguinte cha-
rada: “É baixinha, parece 
um menino, tem programa 

de entrevistas”.
Porém, só o auditório 

acertou o nome de Tatá. 
Depois da resposta, Silvio 
Santos disse: “Eu nunca ti-
nha visto a Tatá Werneck, 

nunca. Ela fazendo entre-
vista é sensacional. Nunca 
vi igual, alguém fazendo 
entrevista como ela. Fora 
de série. Muito boa! Me 
surpreendeu”, ressaltou.

No último sábado, dia 
23, Bruna Marquezine 
viajou ao continente 
africano com amigos 
para realizar trabalhos 
sociais. O grupo está tra-
balhando como volun-
tário na Angola, país no 
sudoeste da África. Nos 
stories do Instagram, a 
atriz registrou momentos 
em que o grupo canta-
va e se divertia ao jogar 
futebol com crianças de 
uma aldeia local.

A cantora gospel Pris-

cilla Alcântara faz parte 
do grupo voluntário e, 
em suas redes sociais, 
também compartilhou 
a interação com as 
crianças. O carro em 
que estavam quebrou 
durante a viagem, mas 
não impediu a diversão 
dos voluntários. “Cami-
nhando eu vou, para (a 
aldeia] Nissi”, cantavam 
em coro. Nas imagens, é 
possível ver Bruna dan-
çando com uma criança 
no colo.

‘Fazendo entrevista é sensacional’, diz
Silvio sobre talento de Tatá Werneck

Atores e artistas fazem 
uma verdadeira corren-
te de oração para pedir a 
melhora no estado de saú-
de de Claudia Rodrigues. 
Ela foi transferida na noite 
deste sábado, 23, para o 
Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo. A atriz, que 
tem esclerose múltipla, es-
tava internada desde quar-
ta-feira, 20, na Clínica São 
Vicente, no Rio de Janeiro.

Nesta segunda-feira, 25, 
a empresária de Claudia, 
Adriane Bonato, publicou 
notícias sobre a atriz no 
Instagram. “Agradeço a 
todas as pessoas desse 

planeta que tiraram alguns 
minutos de seu precio-
so tempo para orar pela 
Claudinha. Ela infelizmente 
permanece na mesma situ-
ação! Mas tenho certeza, 
depois de ter conversado 

muito com Deus, que nos-
sa baixinha já já estará de 
volta para alegrar nossos 
corações”, escreveu Adria-
ne em legenda da foto na 
qual a atriz aparece sorrin-
do em uma igreja.

Atores e artistas fazem corrente
de oração para Cláudia Rodrigues

Marquezine realiza 
trabalho social
voluntário na África
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