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Ipiranga e Vila Mariana 
registram alto índice de 
furto de veículos em SP
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Medicamento para tratar 
AME estará disponível 
no SUS em até 180 dias
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ROCK IN RIO: A organização do festival informou que os ingressos para a noite de 5 
de outubro, que tem a cantora P!nk como headliner, estão todos esgotados  Pág. 17
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Bolsonaro tem a pior avaliação em 
começo de mandato, diz Ibope/CNI
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Trajeto de carro na Grande SP 
demora 35% mais que o previsto
O índice de congestionamento foi calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), da Universidade 
de São Paulo (USP), por encomenda da Uber; zona sul da capital paulista é a região mais congestionada, diz pesquisa
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Vice-presidente da RA3 se reúne com 
Afi f Domingos na sanção do SEC
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Minha Casa Minha Vida 
só tem recursos até 
junho, afi rma ministro
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[ Cena do dia ]

A quem recorrer quando 
estamos em perigo? Para 
muitos cidadãos, a resposta 
pode ser imediata: Polícia Mi-
litar. Há quase duas semanas, 
essa mesma dúvida surgiu 
em um casal com seu bebê 
na cidade de Marília, Interior 
do Estado. Pai e mãe viram a 
criança engasgada e deixa-
ram a casa para procurar uma 
unidade da PM mais próxima. 
No local, entregaram a vida 
da fi lha nas mãos de dois mi-
litares em serviço, cabos Re-
nato Taroco e Robson Thiago 
de Souza. A cena, fi lmada, re-
percutiu em todo Estado.

Minutos depois, os policiais 
começaram os primeiros 
procedimentos para salvar 
o bebê. Assim que a criança 
foi desengasgada, os pais, 
ainda em desespero, agra-
deceram e depois voltaram 
para elogiar a pronta atenção 
que receberam. Em entrevis-
ta a uma emissora de televi-
são, cogitaram, em um futuro 
próximo, morar mais perto de 
uma base da polícia.

Essa não é a primeira vez 
que uma ocorrência desta 
natureza termina com um fi -
nal feliz. Por telefone, dia 22, 
um policial militar ajudou a 
salvar um bebê engasgado 
falando com a avó da criança, 
moradora de Pederneiras. Ela 
ligou para o número de emer-
gência 190 pedindo ajuda. O 
desfecho também foi positivo 
e com cidadão satisfeito e fa-
mília em segurança.

Dentro das escolas de for-
mação da PM são ministradas 
aulas de primeiros socorros 
que incluem como desen-
gasgar pessoas e até partos 
em andamento. Não são in-
comuns mulheres grávidas 

que não conseguem chegar 
a tempo até uma unidade de 
saúde para dar a luz. Neste 
aspecto, policiais em patru-
lhamento estão sempre ap-
tos a fazer esse auxílio.

Os cerca de 90 mil policiais 
que temos mediam confl itos 
familiares, apartam brigas de 
amigos tornam-se até ‘con-
selheiros’ e conhecidos da 
comunidade. Esse convívio é 
muito signifi cativo e faz com 
que a PM seja, de fato, uma 
referência mundial em Polícia 
Comunitária. A aproximação 
do policial com o cidadão é 
fundamental quando se fala 
em preservação da ordem e 
garantia da segurança públi-
ca.

Tive o privilégio de traba-
lhar nesta Corporação por 
33 anos, vindo a comandá-la 
no período de 2009 a 2012. 
O orgulho que sentimos é 
de ver uma polícia cada vez 
mais forte, preparada, que se 
atualiza constantemente para 
atender uma população cada 
vez mais exigente. Apesar de 
críticas que eventualmente 
surgem contra os valorosos 
policiais, a Instituição é res-
peitada e se preciso for o 
policial morre para salvar o 
próximo.

Conte sempre com a PM, 
reconheça o patrulheiro de 
seu bairro, atue em parceria, 
troque informações, ajude a 
sua rua a fi car mais segura, 
incentive os vizinhos a con-
versarem e a conhecerem 
quem faz a segurança de sua 
região. É desta forma que po-
demos caminhar para um am-
biente cada vez mais seguro 
e ao mesmo tempo podemos 
exercer a cidadania diaria-
mente. 

Prontos para salvar

Coronel Alvaro Camilo

Artigo
Deputado estadual por São Paulo

[ opinião ]

 Ear Parade 2019

Orelhas gigantes chamam atenção para surdez e contra o preconceito. As 
obras são produzidas por artistas plásticos de todo o país. São cerca de 66 
orelhas gigantes, com 2,40 metros cada, que em julho vão ganhar as ruas e 
praças de São Paulo. Hoje estão expostas no Shopping Frei Caneca
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Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2145
24/04/2019
06 - 08 - 28 - 51 - 53 - 59

 
Lotofácil

Concurso n° 1805
24/04/2019 
01 - 02 - 04 - 05 - 06
09 - 10 - 14 - 15 - 16
18 - 20 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1963 
23/04/2019
08 - 09 - 19 - 30 - 36
40 - 42 - 53 - 54 - 55
59 - 62 - 63 - 66 - 71
74 - 87 - 88 - 97 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1926
23/04/2019
Primeiro sorteio 
06 - 08 - 26 - 35 - 39 - 44
Segundo sorteio
05 - 20 - 24 - 27 - 36 - 44

Federal
Extração n° 05382
24/04/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   38146           500.000,00
2º  59392            27.000,00 
3º  11566              24.000,00
4º  41959              19.000,00
5º  59312                18.171,00

CARTA DO LEITOR

Antes tarde do que nunca. Assim, 
o governador de São Paulo, João 
Doria, anunciou a retomada das 
obras de quatro estações da Li-
nha 15-Prata do monotrilho da ca-
pital, que deveriam estar prontas 
desde o ano passado. Vamos tor-
cer para que elas não mais atra-
sem e estejam em funcionamento 
em janeiro do próximo ano, como 
prometeu o próprio governador.
Wilton Dias

Depois de meses de atraso, o go-
vernador João Doria e o prefeito 
Bruno Covas, ambos do PSDB, 
anunciaram a retomada das obras 
de estações da Linha 13-Prata, o 
monotrilho da zona leste. O anún-
cio parecia mais um evento eleito-
ral. Mas, pensando bem, teremos 
eleições em breve.
Márcia Celeste de Abreu

Quem atropelou e matou a crian-
ça na zona leste da cidade. Os 
bandidos que fugiam ou a polícia 
que os perseguiam? É necessário 
rigor nas investigações. A autoria 
desta morte não pode permane-
cer no anonimato como tantos 
outros acidentes de trânsito que 
ocorrem na capital paulista.
Douglas W. de Assis

Parabéns para a Divisão de De-
saparecidos da Prefeitura de São 
Paulo por ter localizado 119 pesso-

as em três meses. Só Deus sabe a 
angústia de quem tem um familiar 
desaparecido. O prefeito Bruno 
Covas deve incentivar ainda mais 
este trabalho, equipando a divisão 
e preparando mais funcionários 
para cumprir esta nobre missão.
Isaura Cantañeda Chaves

Muito legal a reportagem sobre o 
segurança do Metrô, Ivan Carlos, 
que venceu o The Four Brasil. É 
importante sempre incentivarmos 
nossos talentos e ele é um grande 
astro, que esta sempre animando 
os passageiros do sistema metro-
viário depois de um dia tenso e 
intenso de trabalho.
Maura Fernandes

Lamentável observamos que o 
desemprego no país, em especial 
na região metropolitana de São 
Paulo, está crescendo a cada mês 
que passa. O governo de Jair Bol-
sonaro, presidente que depositei 
meu voto, ainda não conseguiu 
estancar a sangria da falta de va-
gas no país e, apesar do pouco 
tempo de governo, estou perden-
do as esperanças de que isso vá 
acontecer a curto e médio prazos. 
Não sei o que será de nós.
Deborah Sales

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

Maia arquiva pedido 
para afastar Mourão

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), arqui-
vou o pedido de impeachment 
do vice-presidente Hamilton 
Mourão, protocolado na se-
mana passada pelo deputado 
Pastor Marco Feliciano (Pode-
mos-SP).

O pedido do vice-líder do 
governo no Congresso acu-
sava o general da reserva de 
"conduta indecorosa, desonro-
sa e indigna" e de "conspirar" 
para conseguir o cargo de Jair 
Bolsonaro. Um dos argumen-
tos sustentados no pedido é 
uma "curtida" (like) da conta 
de Mourão no Twitter em uma 
publicação da jornalista Rachel 
Sheherazade, do SBT.
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Nesta quinta-feira (25), o 
superintendente do Institu-
to de Medicina Social e de 
Criminologia de São Paulo 
(Imesc), João Gandini, es-
tará em Suzano para entre-
gar à subdefensora públi-
ca-geral do Estado, Juliana 
Garcia Belloque, os laudos 
periciais dos adolescentes 
feridos no ataque à Esco-
la Estadual Professor Raul 
Brasil.

A reunião ocorrerá às 9h 
na Secretaria de Saúde de 
Suzano, na Avenida Paulo 

Portela, 210 – Jardim Pau-
lista. Após a entrega da 
documentação, o superin-
tendente do Imesc e a sub-
defensora pública-geral do 
Estado realizarão atendi-
mento à imprensa.

O trabalho foi realizado 
por meio do convênio en-
tre Imesc, órgão vinculado 
à Secretaria da Justiça e 
Cidadania, e a Defenso-
ria Pública do Estado. Os 
profi ssionais avaliaram os 
comprometimentos físico, 
psíquico e o contexto so-

cial dos adolescentes.
Os laudos concluídos em 

15 dias subsidiarão os tra-
balhos da Defensoria Pú-
blica do Estado nos acor-
dos de indenização com 
o Governo Paulista e nos 
eventuais pedidos em be-
nefício das famílias.

Em 11 de abril, a equipe 
de especialistas em avalia-
ção do dano pós-traumáti-
co do Imesc, composta por 
onze profi ssionais, entre 
médicos, psicólogo e as-
sistente social, atendeu os 
adolescentes na UBS Pre-
feito Alberto Nunes Martins 
CS 2, em Suzano.

Segundo o diretor do 
Departamento de Estudos 
e Perícias do Imesc, Lucas 
Pedroso Fernandes Fer-
reira Leal, que coordenou 
a ação, essa foi a primeira 
vez que uma equipe mul-
tidisciplinar do Imesc se 
deslocou até outra cidade 
para realização de perí-
cias nesse tipo de proce-
dimento.

Imesc entregará os laudos de alunos 
feridos no ataque a escola de Suzano

Ipiranga e Vila Mariana estão entre os 
10 bairros onde mais se furtam carros

A artesã Regina Rustice, 
de 44 anos, sempre dei-
xava o carro na mesma 
rua para ir à terapia, que 
frequenta há seis anos. 
Em julho passado, saiu 

da consulta no início da 
tarde, como de costume. 
Percebeu, então, que o 
veículo não estava mais 
do outro lado da via, no 
Tatuapé, zona leste da ci-

dade de São Paulo. Hoje, 
ela usa outros meios para 
ir até a consulta.

A zona leste é a região 
que reúne seis dos dez 
bairros campeões de fur-

tos de veículo na cidade. 
O ranking é liderado por 
São Mateus (855), segui-
do de Sapopemba (718) 
e Ipiranga (683). Do to-
tal, a maioria dos casos 
(8.836) ocorre de manhã, 
enquanto a madrugada é 
o período do dia menos 
comum (1.951) para furtos 
do tipo. 

A maioria dos veículos 

é levada de vias públicas, 
embora a capital também 
registre casos em esta-
cionamentos pagos e de 
comércios e serviços, 
dentre outros. Os dados 
foram computados pela 
Fundação Escola de Co-
mércio Álvares Penteado 
(Fecap) a pedido do Gru-
po Tracker. 

Ao menos outros 40.144 

automóveis foram fur-
tados na cidade de São 
Paulo em 2018. O núme-
ro representa uma redu-
ção de 6,7% em 10 anos, 
quando foram registra-
dos 43.056 casos. Na 
prática, isso significa que, 
em média, 109 carros são 
furtados diariamente na 
capital - ou seja, um a 
cada 4,5 minutos. 
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Cerca de 250 estudantes 
da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), da Escola 
Municipal de Ensino Fun-
damental (Emef) Hipólito 
José da Costa, registraram 
mensagens em forma de 
desenhos em paredes da 
escola. A ação iniciada em 
2017 pelo professor de Arte 
Rodrigo Pignatari teve por 
objetivo ocupar outros es-
paços da escola para que os 
estudantes pudessem viven-
ciar a experiência de grafi tar 
e pensar o desenho como 
ferramenta de expressão do 

simbólico na arte.
No início do trabalho, o 

professor lançou a seguin-
te pergunta aos estudan-
tes: O que você deixaria re-
gistrado em um muro para 
a humanidade? A primeira 
etapa trouxe o entendi-
mento sobre o contexto da 
comunicação do desenho 
por meio da Arte na histó-
ria da humanidade, como 
resultado, os estudantes 
fi zeram uma linha do tem-
po com as pinturas rupes-
tres da Serra da Capivara, 
murais egípcios, muralismo 

mexicano e o grafi te.
Em seguida, os estudantes 

entregaram as atividades e 
decidiram com o professor 
onde seria feito o recorte 
no desenho, no formato do 
stencil (máscara). Com o de-
senho vazado (recortado), o 
stencil já estava pronto para 
ser utilizado na parede da 
escola. O espaço foi pensa-
do nas aulas de modo que 
todos tivessem um espaço 
para fazer o seu grafi te. A 
ação fi nal aconteceu no mu-
ral do corredor de entrada e 
saída dos estudantes.

De todos os furtos em 
2018 no Estado, 41,46% 
ocorreram na capital. 
Como aponta o profes-
sor Erivaldo Costa Vieira, 
do Núcleo de Pesquisa 
da Fecap, os casos tam-
bém afetam a população 
“fl utuante”, que mora em 
outras cidades e trabalha 
em São Paulo.

O professor ressalta 
que as vias com mais ca-
sos são geralmente as de 
grande extensão, como 

a Avenida Sapopemba 
(que tem cerca de quatro 
quilômetros). Entre as 18 
com mais ocorrências, há 
algumas de menor porte 
também, como a Rua Ba-
rão do Bananal, na zona 
oeste, que tem cerca de 
1,5 quilômetro. 

Um dos motivos para 
haver menos roubos nas 
regiões mais próximas 
do centro é a maior pre-
sença de policiamento e 
segurança privada, afi r-

ma o professor Rafael 
Alcadipani da Silveira, da 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). 

Sobre furtos, o professor 
diz que, caso não ocor-
ra mudanças no local, a 
tendência é continuarem 
ocorrendo. “Sempre o 
criminoso vai perceber 
onde é mais fácil para 
atuar. Se ele percebe que 
não muda o contexto de 
um lugar, vai continuar 
achando fácil atuar lá.”

Estudantes da EJA em SP transformam 
paredes da escola em telas com grafi tes

Capital registra 41,46% de todos os furtos do estado
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O morador da capital 
paulista e da região metro-
politana de São Paulo que 
circula de carro perdeu, 
em média, 23,4 minutos 
por dia útil em função dos 
congestionamentos entre 
2016 e 2018. Nesse perí-
odo, quem utilizou o carro 
para se locomover demo-

rou em média quase 35% 
a mais do que o esperado 
caso fossem feitas em fl u-
xo livre - ou seja, sem ou-
tros veículos na via e sem 
fatores que geram lentidão 
no trânsito, mas respeitan-
do semáforos e limites de 
velocidade máxima. 

O índice de congestiona-

mento médio foi calculado 
pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), da Universidade de 
São Paulo (USP), por enco-
menda da Uber, empresa 
norte-americana de trans-
porte por aplicativo.

O dado foi calculado na 
comparação entre o tempo 
gasto por viagens realiza-
das pela Uber e o tempo 
que levaria no trajeto com 
fl uxo completamente livre 
de outros veículos e de fa-
tores que geram lentidão. 

Segundo Eduardo Ha-
ddad, coordenador do es-
tudo e professor titular do 
Departamento de Econo-
mia da FEA/USP, a pesqui-
sa se baseou em viagens 
realizadas pelo serviço, 
mas o dado de tempo de 
viagem é representativo 
de todas as viagens de 
carro na capital e na Gran-
de São Paulo não somen-
te da empresa, mas do 
condutor de modo geral, 

considerando que o viário 
utilizado por motoristas da 
Uber e de veículos parti-
culares é o mesmo. 

A divulgação do levan-
tamento ocorreu na ma-
nhã desta quarta-feira, 24, 
durante evento de lança-
mento da Uber Movement, 
plataforma de comparti-

lhamento de dados sobre 
congestionamento, que 
permite a análise do com-
portamento das viagens 
realizadas de certo em São 
Paulo a partir desta quarta.

Somando todas as pes-
soas que transitam de 
carro na região metropoli-
tana, nos últimos três anos 

foram desperdiçadas por 
dia 1,4 milhões de horas 
por quem utiliza carro na 
capital e na Grande São 
Paulo. Os números não 
conside

ram deslocamentos por 
outros meios de transpor-
te como ônibus e motos, 
somente automóveis.

Viagens de carro na Grande SP demoram 
35% mais do que o previsto, diz pesquisa

Justiça revê punição e Suzane 
recupera direito de sair 
da prisão no Dia das Mães

Governo de SP se reúne com jornalistas 
estrangeiros no Palácio dos Banderiantes

Uma decisão do Tribu-
nal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) vai permi-
tir que a detenta Suzane 
von Richthofen, con-
denada a 39 anos de 
prisão pelo assassinato 
dos pais, seja beneficia-
da com a saída temporá-
ria para passar o Dia das 
Mães fora da prisão.

Suzane tinha sido pu-
nida com a perda de 
três saídas temporárias 
por ter sido flagrada 
em uma festa de casa-
mento, no dia 22 de de-
zembro último. Com a 
revisão da sentença, ela 
está apta a sair no próxi-
mo dia 7 e ficar em casa 
de familiares na semana 
em que se comemora o 
Dia das Mães. O Minis-
tério Público deve en-
trar com recurso contra 
a decisão.

Suzane cumpre pena 
em regime semiaberto 
na Penitenciária Femi-

nina de Tremembé, no 
interior de São Paulo. 
Na “saidinha” do Natal, 
ela foi flagrada em uma 
festa de casamento, em 
Taubaté, na região onde 
fica a penitenciária. 
Com isso, teria infrin-
gido as disposições da 
saída temporária, que a 
obrigam a permanecer 
no endereço informado, 
que seria a casa de seu 
namorado, em Angatu-
ba, distante mais de 300 
km. 

A Vara de Execuções 
Criminais, entendeu 
que houve falta grave e 
suspendeu o benefício. 
A Defensoria Pública 
de Taubaté, que atua 
na defesa de Suzane, 
entrou com recurso. A 
decisão da 5ª Câmara 
Criminal de São Paulo, 
divulgada nesta terça, 
23, considerou que a 
detenta não cometeu 
falta grave.

Nesta quarta-feira (24), o 
governador João Doria re-
cebeu no Palácio dos Ban-
deirantes um grupo de 25 
correspondentes estran-
geiros que trabalham no 
Brasil. A pauta com os jor-
nalistas foi a captação de 
investimentos internacio-
nais para o Estado com Ja-
pão, China, EUA e Europa.

O objetivo do encontro 
é promover São Paulo nos 
veículos de imprensa do 
exterior e atrair mais in-
vestidores para os projetos 
de desestatização e PPPs. 
O governo paulista anun-
ciou, neste mês, a criação 
do primeiro escritório co-
mercial fora do Brasil, em 
Xangai, na China, que será 
apresentado no dia 9 de 
agosto.

A criação do espaço não 
terá custo para o governo 
do estado, com fi nancia-
mento integral pela China, 
e terá como objetivo facili-
tar a promoção do comér-

cio, investimentos e o inter-
câmbio em áreas diversas 
como educação, inovação 
e tecnologia.

O pacote de desestatiza-
ção do Estado contempla 
desde aeroportos até no-

vos trechos de rodovias e 
estradas férreas estaduais. 
Entre elas está a conces-
são de 20 aeroportos para 
a iniciativa privada, de 139 
km de linhas da CPTM 
(Companhia Paulista de 

Trens Metropolitanos), de 
79 km do Metrô, de hidro-
vias, parques estaduais e 
o Trem Intercidades (TIC), 
com 135 km entre capital, 
Jundiaí, Campinas e Ame-
ricana.
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De acordo com o levan-
tamento, a zona sul é a re-
gião mais congestionada da 
cidade de São Paulo, apre-
sentando um índice médio 
de 45,5% no período ana-
lisado. Depois da zona sul, 
as regiões oeste e centro 
da cidade apresentam as 
maiores médias de lentidão 
da capital.

As sextas-feiras são os 
dias mais congestionados 
tanto na capital quanto na 
região metropolitana - com 
um índice médio de 46,2%. 
O pico da tarde, defi nido 

como período entre 16h e 
18h, possui o maior índice 
de lentidão (55,4%). 

Para agregar o índice para 
toda a região metropolitana 
seguindo a metodologia es-
tatística, foram incluídos no 
cálculo dados da Pesquisa 
Origem e Destino, realizada 
a cada dez anos pela Com-
panhia do Metropolitano de 
São Paulo (Metrô). O levan-
tamento comparou ainda 
com dados ofi ciais de len-
tidão da Companhia de En-
genharia do Tráfego (CET) e 
mostrou que os dois, tanto 

CET quanto pesquisa da 
Fipe, apontam as mesmas 
tendências. 

Em relação a 2018, foram 
identifi cados cinco even-
tos atípicos que poderiam 
potencialmente afetar o 
trânsito na região metro-
politana de São Paulo: chu-
vas, greve nacional de ca-
minhoneiros (entre os dias 
21 e 31 de maio), Copa do 
Mundo de 2018 (especial-
mente em dias de jogos do 
Brasil); colapso do viaduto 
na Marginal do Pinheiros; e 
férias escolares. 

Zona sul é a região mais congestionada da capital
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Vice-líder do governo de São Paulo 
irá presidir a CPI das universidades

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Gestão 
das Universidades Públicas, 
instalada pela Assembleia Le-
gislativa de São Paulo (Alesp), 
escolheu nesta quarta-feira 
(24) o presidente e o vice-
-presidente. Para a presidên-
cia, foi eleito o deputado 
Wellington Moura (PRB), por 
unanimidade. Ele é vice-líder 
do governo João Doria e foi 
quem propôs a CPI. Na vice-
-presidência, foi escolhida 
a deputada Carla Morando 
(PSDB), com uma abstenção.

O objetivo da CPI é investi-
gar “irregularidades na ges-
tão das universidades públi-
cas no estado, como repasse 
de verbas públicas”, segundo 
o requerimento de criação. 
Em entrevistas, no entanto, 

o deputado mencionou que 
um dos objetivos da CPI seria 
averiguar um possível apare-
lhamento ideológico nas uni-
versidades.

Antes do início da reunião, 
a deputada Isa Penna (PSOL), 
que não integra a CPI, ques-
tionou Moura sobre os reais 
objetivos da comissão. “Essa 
CPI tem um vício de origem. 
O objeto da justifi cativa se 
trata do repasse de verbas 
públicas. Mas, publicamen-
te, diversos membros da CPI 
mencionaram a investigação 
de um suposto aparelhamen-
to ideológico”, disse.

Em resposta, Moura afi rmou 
que ao mencionar a questão 
do aparelhamento ideológi-
co apenas deu sua opinião. 
“Estamos aqui para investigar 

o que é gasto com o recurso 
que o estado oferece, mais de 
R$ 9 bilhões. A investigação 
de aparelhamento ideológico, 
não está [nessa CPI]. Isso [o 
aparelhamento] foi uma per-
gunta que o repórter fez e eu 
respondi o que penso. Vamos 
investigar onde está sendo 
gasto o dinheiro público. Se 
estiver bem gasto, não há o 
que temer. Quem não deve 
não teme”, disse.

Na terça (23), a deputada 
Beth Sahão (PT) entrou com 
um mandado de segurança 
na Justiça paulista para evitar 
a instalação da CPI. Para ela, 
não há requisitos sufi cientes 
para a abertura da CPI. O pe-
dido ainda não foi analisado 
pelo Tribunal de Justiça. Hoje 
durante a reunião, a deputada 

explicou que o pedido não é 
para suspender a CPI. “Entrei 
na Justiça não para abortar 

essa CPI, mas porque juridi-
camente entendemos que o 
objeto dessa CPI é vago”, dis-

se, ao defender a “suspensão 
liminar da CPI para que o ob-
jeto seja defi nido”.

A Associação Brasileira 
Para a Qualidade Acústica 
(Pro Acústica), em parce-
ria com a Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
(SMDU), divulgou nesta quar-
ta-feira (24) um estudo sobre 
o ruído urbano nos edifícios 
próximos ao trecho que vai 
receber o Parque Minhocão, 
que sem a presença de ve-
ículos poderá ser reduzido 
pela metade.

Com o viaduto atualmente 
em operação, os níveis so-
noros nos empreendimentos 
estão entre 69 e 76 decibéis. 
Ao ser interditado ao tráfego 
– apenas com o fl uxo exis-
tente na Rua Amaral Gurgel 
– estima-se que os índices fi -
carão entre 59 e 70 decibéis.

A iniciativa faz parte do 
Mapa de Ruído da Operação 
Urbana Centro, que compre-
ende, entre outros locais, o 

trecho do Minhocão entre a 
Praça Roosevelt e o Largo 
do Arouche, que abrigará 
o futuro Parque Minhocão. 
O Mapa foi lançado nesta 
quarta-feira (24), data em 
que se comemora o Dia In-
ternacional de Conscientiza-
ção sobre o Ruído.

Motor de carro, buzina 

de moto e freio de ônibus 
são algumas das vibrações 
indesejadas que atingem, 
sobretudo, os centros urba-
nos, afetados pelo intenso 
tráfego. A situação não é di-
ferente no Minhocão, onde 
mais de 60 mil pessoas são 
expostas de forma contínua 
a todos os tipos de sons.

Para gerenciar esse ruído e 
propor políticas públicas que 
melhorem a qualidade de 
vida dos cidadãos, é preciso 
antes fazer um diagnóstico. 
Por esse motivo, o Município 
está elaborando Mapas de 
Ruído. A sua regulamentação 
está em fase fi nal e será pu-
blicada nos próximos meses.

Parque Minhocão vai reduzir ruídos pela metade
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O mercado de trabalho 
formal apresentou, em 
todo o país, saldo nega-
tivo de 43.196 empregos 
com carteira assinada em 
março. 

Segundo dados divulga-
dos nesta quarta-feira (24), 
em Brasília, pelo Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 
da Secretaria de Trabalho 
do Ministério da Economia, 
foram registradas 1.216.177 
admissões e 1.304.373 de-
missões no período.

No mês anterior, o sal-
do havia fi cado positivo, 
com 173.139 admissões 
(1.453.284 admissões e 
1.280.145 demissões). Com 
isso, no acumulado do bi-
mestre (fevereiro/março), o 
saldo está em 129.943.

A maior perda registrada 

em março foi no setor de 
comércio, que apresentou 
uma diminuição de 28.803 
vagas.

Os estados que apresen-
taram os piores resultados 
foram Alagoas (-9.636 va-
gas), São Paulo (-8.007), 
Rio de Janeiro (-6.986), 
Pernambuco (-6.286) e Ce-
ará (-4.638). 

O salário médio das ad-
missões registradas em 
março fi cou em R$ 1.571,58, 
valor que, se comparado 
ao mesmo período do ano 
anterior, representa perda 
real de R$ 8,10 (-0,51%). 

Já o salário médio que 
era pago no momento da 
demissão apresenta que-
da maior, de R$ 29,28 na 
comparação com março de 
2018 – valor que represen-
ta perda real de -1,69%.

Março registra queda no número 
de empregos, diz pesquisa Caged

CB 250 Twister CBS 18/19 à vista R$ 13.990,00 ou entrada de R$ 6.106,00 + 48X R$ 329,65, fi nanciamento Banco Honda, taxa de juros de 2,10% a.m e 25,19% a.a, valor total à prazo R$ 21.929,20. PCX 19/19 à vista R$ 12.718,00 ou entrada R$ 5.100,00 
+ 50X R$276,90, fi nanciamento Banco Honda taxa 2,19% a.m. e 29,69% a.a, total a prazo R$ 18.900,00, NXR 160 Bros ESDD 19/19 à vista R$ 13.458,00 ou entrada de R$ 5.500,00 + 36X R$ 319,97, fi nanciamento Banco Honda, taxa de juros de 1,60% a.m 
e 20,98% a.a, valor total à prazo R$ 17.018,92. Promoção válida de 01/04 a 30/04/2019 ou até o término do estoque nas concessionárias participantes. Quantidade disponível: 03 unidades ou término do estoque. Óleo grátis a partir da 3a revisão, conforme 
manual do fabricante. Imagensilustrativas. Nos reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráfi cos

JARDINS 2178-0909
3509-9500

2184-7373 4143-8060

4668-5525 4619-9880
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O ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), disse 
nesta quarta-feira, 24, ter 
dúvida “seriíssima” sobre 
os crimes pelos quais foi 
condenado o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) no caso do triplex do 
Guarujá.

Na última terça-feira, 23, 
a Quinta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça 
(STJ) confi rmou a condena-
ção de Lula no caso, mas 
reduziu sua pena para 8 
anos, 10 meses e 20 dias 
de reclusão.

A redução pode abrir ca-
minho para o ex-presiden-
te migrar no fi nal do ano ao 
regime semiaberto - desde 
abril do ano passado, o 
petista está preso na Su-
perintendência da Polícia 
Federal em Curitiba.

“Eu tenho uma dúvida se-
riíssima quanto aos dois cri-
mes. Aí está em discussão. 
Houve apenas a corrupção 
ou houve corrupção e lava-
gem”, disse Marco Aurélio 
nesta quarta-feira, 24, ao 

conversar com jornalistas.
No julgamento do STJ, os 

ministros da Quinta Turma 
rejeitaram as teses da de-
fesa de Lula, entre elas a 
de que o petista teria sido 
condenado duas vezes pe-
los mesmos fatos. “O que 
eu falo, eu tenho dúvidas, 
não estou me manifestan-
do porque eu nem vou jul-
gar o caso, dúvidas quanto 
aos dois tipos, a corrupção 
e a lavagem. Teria havido 

um procedimento do presi-
dente visando dar ao que 
ele ‘recebeu’ via corrupção 
a aparência de algo legíti-
mo? A lavagem pressupõe 
(isso)”, comentou Marco 
Aurélio.

O ministro reconheceu 
que “fatalmente” um re-
curso do petista contra a 
condenação no STJ chega-
rá ao Supremo, mas disse 
que acompanhará o julga-
mento da “arquibancada”.

O governo do presidente 
Jair Bolsonaro é mais bem 
avaliado entre homens, 
moradores do Sul do País 
e entre aqueles com renda 
mais alta, aponta pesquisa. 
Pelo levantamento, 35% 
das pessoas consideram a 
gestão de Bolsonaro ótima 
ou boa, enquanto 27% di-
zem que o governo é ruim 
ou péssimo.

Moradores da Região Sul 

são os que mais bem ava-
liam o governo: 44%. No 
Nordeste, por outro lado, 
a avaliação positiva desce 
para 25%. O índice é de 35% 
no Sudeste e de 37% nas re-
giões Norte e Centro-Oeste.

A popularidade do go-
verno é maior entre os ho-
mens. Para 38% dos entre-
vistados do sexo masculino, 
a gestão de Jair Bolsonaro 
está sendo ótima ou boa. 

O porcentual cai para 32% 
entre as mulheres.

Considerando o nível 
de renda, o porcentual de 
pessoas que avalia positi-
vamente o governo federal 
sobe de 27% entre aqueles 
que recebem até um salá-
rio mínimo na família por 
mês para 45% no grupo 
com renda familiar superior 
a cinco salários mínimos 
mensais. 

Marco Aurélio afi rma ter ‘dúvida’ sobre 
crimes atribuídos a Lula no caso triplex

Governo tem melhor avaliação 
por homens, sulistas e mais ricos

Bolsonaro tem pior avaliação entre 
eleitos em começo de 1º mandato

O presidente Jair Bolso-
naro tem a pior avaliação 
entre presidentes eleitos 
em começo de primeiro 
mandato, aponta pesqui-
sa do Ibope divulgada 
pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) 
nesta quarta-feira, 24. 

O porcentual que con-
sidera o governo ótimo 
ou bom foi de 35% em 
abril, abaixo dos índices 
de presidentes anterio-
res, eleitos no período 
pós-redemocratização do 
país, em pesquisas enco-
mendadas pela CNI no 
primeiro trimestre: 45% 
de Fernando Collor, 41% 
de Fernando Henrique 
Cardoso, 51% de Luiz Iná-
cio Lula da Silva e 56% de 
Dilma Rousseff.

De acordo com o ge-
rente executivo de pes-
quisas da CNI, Renato da 

Fonseca, o resultado da 
pesquisa pode ser con-
siderado normal para um 
começo de governo que 
ainda não teria atendido 
às expectativas de quem 
o elegeu. 

“O governo ainda não 
convenceu essas pes-
soas a achar que está 
seguindo em uma agen-
da que elas gostariam”, 
observou Fonseca, para 
quem “pouca coisa de 
impacto” aparece em um 
início de administração, 
apesar de avanços na in-
dústria serem verificados.

Na opinião da CNI, a 
avaliação está direta-
mente relacionada à ati-
vidade econômica, que 
ainda não retomou um 
ritmo de crescimento. 
“Provavelmente, alguns 
dos eleitores votando no 
Bolsonaro achavam que a 

economia voltaria a cres-
cer imediatamente, o que 
praticamente é impossí-
vel, e essas pessoas es-
tão decepcionadas.” Com 
a melhora da economia, 
observou, a avaliação do 
governo pode subir.

Apesar da avaliação bai-
xa em relação a gover-
nos anteriores, o governo 
Bolsonaro está melhor do 
que a gestão do ex-pre-
sidente Michel Temer, na 
opinião de 51% dos entre-
vistados. Outros 13% con-
sideram que a administra-
ção atual está pior, e 31% 
responderam que um go-
verno está igual ao outro.

O Ibope ouviu 2 mil pes-
soas de 12 a 15 de abril. 
A margem de erro da 
pesquisa é dois pontos 
porcentuais para mais ou 
para menos, com um ní-
vel de confiança de 95%.
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Metade da popula-
ção brasileira aprova a 
maneira do presidente 
Jair Bolsonaro gover-
nar, mostra pesquisa do 
Ibope divulgada nesta 
quarta-feira, 24, pela 
Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). En-
tre os entrevistados, a 
aprovação é de 51%, o 
mesmo porcentual do 
levantamento realizado 
pelo instituto em março. 
No início da gestão, em 
janeiro, a aprovação era 

maior: 67%. 
Para pesquisar esse ín-

dice, o Ibope perguntou 
aos entrevistados se es-
tes aprovam ou desapro-
vam o governo, sem colo-
car avaliações de ótimo/
bom ou ruim/péssimo - 
feitas em outra pergunta. 

Entre os consultados, 
51% dizem confi ar no 
presidente, ante 49% em 
março. Não houve alte-
ração do indicador fora 
da margem de erro, que 
é de dois pontos porcen-

tuais para mais ou para 
menos.

A confi ança caiu em re-
lação ao começo da ad-
ministração: 62% diziam 
ter confi ança em Bolso-
naro no mês de janeiro. 
Já o índice dos que não 
confi am foi de 45% nes-
te mês, ante 44% no mês 
anterior e 30% no primei-
ro mês do ano. Foram 
ouvidas 2 mil pessoas de 
12 a 15 de abril. A pesqui-
sa tem um nível de con-
fi ança de 95%.

Aprovação da maneira de governar de
Bolsonaro é de 51%l, aponta CNI/Ibope
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Lei que cria a Empresa Simples de 
Crédito é sancionada por Bolsonaro

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou nesta 
quarta-feira, 24, em ceri-
mônia no Palácio do Pla-
nalto, a lei que cria a fi -
gura da Empresa Simples 
de Crédito (SEC), com o 
objetivo de tornar mais 
barato o crédito para mi-
croempreendedores in-
dividuais, microempresas 
e empresas de pequeno 
porte através de opera-
ções como empréstimos, 
fi nanciamentos e descon-
tos de títulos. 

O projeto de lei foi apro-
vado pelo Senado no fi-
nal de março. A atuação 
deste tipo de empresa, 
restrita a funcionar com 
recursos próprios, é ex-
clusiva ao município em 
que está sediada e muni-
cípios limítrofes.

De acordo com infor-

mações divulgadas pelo 
Ministério da Economia, a 
criação da SEC pode inje-
tar R$ 20 bilhões, por ano, 

em novos recursos para 
os pequenos negócios no 
Brasil. Isso representa, se-
gundo a pasta, um cresci-

mento de 10% no mercado 
de concessão de crédito 
para as micro e pequenas 
empresas, que em 2018 

alcançou o montante de 
R$ 208 bilhões. Segundo 
estimativa do Sebrae, o 
resultado deve ser alcan-

çado no momento em que 
as primeiras mil empresas 
simples de crédito entra-
rem em atividade.

O texto ainda cria o Inova 
Simples, regime especial 
simplifi cado que, de acor-
do com o governo, estabe-
lece um rito simplifi cado e 
automático para abertura 
e fechamento de startups, 
ocorrendo no mesmo am-
biente digital do portal da 
Rede Nacional para Sim-
plifi cação do Registro da 
Legalização de Empresas 
e Negócios (Redesim).

Do texto aprovado no 
Congresso, Bolsonaro 
vetou um artigo que pre-
tendia limitar a responsa-
bilidade dos titulares das 
startups - pessoas físicas 
- às dívidas de qualquer 
natureza a que tivessem 
anuído solidariamente.

O presidente da Câma-
ra, deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), determinou a 
criação da comissão es-
pecial que vai analisar a 
Proposta de Emenda à 
Constituição da reforma da 
Previdência (PEC 6/19). O 
colegiado será composto 
por 49 membros e 49 su-
plentes. O ato de criação da 
comissão foi lido durante a 
sessão do plenário desta 
quarta-feira (24) pela depu-
tada Geovânia de Sá (PS-
DB-SC), segunda suplente 

da Mesa Diretora.
Inicialmente, foram anun-

ciados 34 membros e 34 
suplentes, mas a composi-
ção foi ampliada para incluir 
um número maior de parti-
dos na comissão especial.

Aprovado na noite de ter-
ça-feira (23), por um placar 
de 48 votos a 18, o texto do 
relator Delegado Marcelo 
Freitas (PSL-MG) pela admis-
sibilidade segue agora para 
análise da comissão espe-
cial.  Segundo a líder do 
governo no Congresso, de-

putada Joice Hasselmann, 
o colegiado deve ser insta-
lado nesta quinta-feira (25). 

Na manhã de hoje, o se-
cretário especial de Previ-
dência e Trabalho do Minis-
tério da Economia, Rogério 
Marinho, disse que a apro-
vação do parecer do relator 
Delegado Marcelo Freitas 
(PSL-MG) pela admissibili-
dade da proposta mostrou 
que há um número grande 
de parlamentares e parti-
dos que apoiam a reforma 
da Previdência.

O vice-presidente da RA3 
(região administrativa da Re-
gião do Alto Tietê) da Facesp 
(Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo), William Paneque, par-
ticipou, nesta quarta-feira, 24, 
de evento no Palácio do Pla-
nalto, em Brasília (DF), no qual 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sancionou o 
Projeto de Lei Complementar 
135/2018 que cria a Empresa 
Simples de Crédito (ESC).

Paneque cumprimentou 
pessoalmente o idealizador 
da ESC, o assessor especial 
do Ministério da Economia 

Guilherme Afi f Domingos, ex-
-presidente da ACSP. “A san-
ção da Empresa Simples de 
Crédito é uma vitória para a 
economia nacional e, princi-
palmente, para as regionais, 
como no Alto Tietê. É um 
grande benefício para as pe-
quenas e médias empresas 
brasileiras e o Afi f foi o res-
ponsável por essa ferramenta 
ser concretizada hoje”, afi r-
mou Paneque.

O presidente da Facesp, Al-
fredo Cotait Neto, concorda. 
“A ESC atende à urgente ne-
cessidade de oferta de crédi-
to sem intermediações, uma 

vez que intermediação eleva 
o custo do crédito”, disse. 
“Essa ferramenta vem no mo-
mento em que o Brasil mais 
precisa e ampliará a oferta 
de crédito, além de tornar 
mais favoráveis as condições 
de empréstimo”.

Na prática, a Empresa Sim-
ples de Crédito irá proporcio-
nar, para quem tem reserva 
de recursos, a possibilidade 
de aplicar a reserva com ren-
tabilidade melhor do que a do 
mercado fi nanceiro. “As duas 
partes ganham: quem adqui-
re o crédito e quem empres-
ta”, completa Paneque.

Câmara determina comissão especial 
para discutir a reforma da Previdência

Vice-presidente da RA3 se reúne
com presidente e Afi f Domingos
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‘O que causa ruído são as declarações do 
vice-presidente’, diz Eduardo Bolsonaro

As polêmicas envolvendo o 
escritor Olavo de Carvalho e 
o vice-presidente da Repúbli-
ca, Hamilton Mourão, ganha-
ram mais um reforço. 

O fi lho do presidente Jair 
Bolsonaro e deputado fede-
ral em segundo mandato, 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
endossou as críticas que seu 
irmão Carlos tem lançado so-
bre Mourão, e disse que ele 
está “apenas reagindo a isso 
tudo que salta aos olhos”. 

Eduardo disse acreditar que 
a reforma da Previdência já 
está “madura” para aprovação 
e admitiu que a bancada do 
seu partido, o PSL, formada 
em sua maioria por novatos, 
teve seus tropeços na Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), mas “vai dar conta do 
recado”. A seguir os principais 
trechos da entrevista:

Como o senhor avalia a 
nova polêmica sobre posta-
gens de Olavo de Carvalho?

Na verdade, ele é uma gran-
de referência. E o que tem 

causado bastante ruído são 
as sucessivas declarações 
do vice-presidente (Hamilton 
Mourão) de maneira contrária 
ao presidente da República. O 
que parece é que, se o gene-
ral conseguir cumprir a missão 
dele, que é substituir o presi-
dente no caso da ausência, 
tudo bem. Ou as missões que 
o presidente der a ele. Se ele 
for um soldado do presidente, 
tudo se encaixa.

O senhor acha saudável fi -
car alimentando a discussão 
nas redes sociais no momen-
to em que o governo tenta 
aprovar a reforma da Previ-
dência? 

Será que esse conselho não 
é válido para o vice-presiden-
te? Que todo mundo faça uma 
autorrefl exão. É claro que o 
foco aqui é na Previdência. 
Existe limite para as coisas. 
São muitas declarações. Vá-
rias vezes as pessoas trazem 
reclamações relativas ao 
vice-presidente. Eu falo, olha, 
segura, é um cara bom, leal. 

Mas chega um momento que 
as pessoas começam a falar, 
‘Eduardo, você é ingênuo ou 
está tapando os olhos para a 
realidade’?

Como vê a postura de Ola-
vo? 

Acho que tanto Olavo quan-
to Carlos estão apenas reagin-
do a isso tudo que salta aos 
olhos de quem acompanha a 
política. Poxa, o general Mou-
rão chegou a curtir um post 
da (jornalista Rachel) Shehera-
zade em que ela mete o pau 
no Jair Bolsonaro. Isso daí não 

é conduta de vice. Bolsonaro 
fala que é contra o aborto, ele 
fala que é a favor. Olha, tudo 
bem, é uma opinião dele. Mas, 
vice-presidente, a função dele 
não é dar opinião, ele já deu.

 Ele já apareceu neste tem-
po aí somado mais que José 
Alencar, Marco Maciel, Itamar 
Franco e o Temer, que eram 
vices. Então é o momento de 
todos nós fazermos uma re-
fl exão. Depois que aprovar a 
reforma aqui isso se tornará 
página virada e nós vamos vi-
rar uma nova página no gover-

no. Minha intenção não é ge-
rar polêmica. Entendo quem 
pede para manter o foco na 
reforma.

O que achou do acordo 
fechado entre governo e o 
Centrão que retirou alguns 
pontos do texto para votar a 
admissibilidade do texto na 
CCJ?

Para a reforma é o que o 
Paulo Guedes fala, é salvar 
R$ 1 trilhão. Se ele conseguir 
salvar isso, tem a margem 
que ele precisa para fazer a 
transição do atual sistema. Ele 
mesmo diz, você pode tirar 
de um lugar, mas vai ter que 
aumentar em outro. Enfi m, o 
remanejamento pode ser fei-
to, mas se não for feita uma 
reforma dessa de um trilhão, 
os investimentos previstos 
para entrar no Brasil, não en-
tram. Isso é ruim porque gera 
menos emprego e daqui a uns 
dez anos vai precisar fazer ou-
tra reforma.

Acredita que a reforma será 
aprovada?

Eu acredito fi elmente que 
vai, acho que já está bem 
maduro na população. Todo 
mundo está dando a sua cota 
de sacrifício. Os parlamenta-
res entrando no regime geral 
também.

E sobre o sigilo dos dados, 
não seria mais tranquilo se o 
governo já os apresentasse?

Se o governo fi zer isso, 
eles (oposição) vão arranjar 
uma outra desculpa para ten-
tar segurar a votação. Não é 
uma questão de mérito, mas 
do que entendem ser o pa-
pel deles aqui. Segurar e não 
aprovar a reforma, qualquer 
que seja. 

Eles sabem que, com uma 
reforma bem feita, o Brasil 
deslancha e isso cai na con-
ta do Jair Bolsonaro, assim 
como, se a reforma não for fei-
ta e o Brasil quebrar, também 
vão tentar botar na conta do 
Bolsonaro, para tentar colocar 
alguém do partido deles, ou 
com perfi l similar ao deles, de 
volta no poder.
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O ministro do Desenvol-
vimento Regional, Gustavo 
Canuto, afi rmou nesta quar-
ta-feira, 24, que a pasta só 
tem recursos para arcar com 
o programa Minha Casa Mi-
nha Vida (MCMV) até junho. 
Em uma audiência pública 
na Câmara dos Deputados, 
o ministro afi rmou que a pas-
ta precisa de uma ampliação 
do limite orçamentário. 

Ele disse ainda que os 
deputados têm que ajudar 
neste processo com a apro-
vação da reforma da Previ-
dência, porque ela melhora-
ria o ambiente econômico. 

“Só temos recursos orça-
mentários para seguir até ju-
nho, uma vez que nosso limi-
te de empenho foi reduzido. 
A situação é emblemática e 
por isso estamos trabalhan-

do junto ao Ministério da 
Economia e Casa Civil para 
seguirmos com o programa. 
Precisamos de ampliação do 
limite orçamentário”, disse o 
ministro. 

De acordo com Canuto, 
a pasta teve um aporte de 
R$ 800 milhões neste ano 
para garantir a execução do 

programa em abril, maio e 
junho - já havia recebido R$ 
900 milhões para as contra-
tações feitas até novembro 
de 2018. 

O ministro disse ainda que 
a pasta precisa de um apor-
te de R$ 1,5 bilhão para ga-
rantir o funcionamento do 
MCMV até o fi m do ano. 

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu nesta 
quarta-feira (24) que a Justiça 
Federal no Ceará deve julgar 
a questão sobre a validade 
da resolução da Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac) 
que permitiu a cobrança pelo 
despacho de bagagem pelas 
companhias aéreas no Brasil. 

Com isso, fi ca mantida a de-
cisão daquela instância que 
permitiu a cobrança pelo des-
pacho dos volumes. 

Por maioria de votos, a Pri-
meira Seção do STJ também 
decidiu que a Justiça do Cea-
rá é a responsável pelo julga-
mento do caso.

Desde a entrada em vigor 
da Resolução nº 400/2016 da 
Anac, houve várias decisões 
judiciais confl itantes sobre o 
tema. O caso foi decidido com 

base em um recurso da Anac 
e do Ministério Público Fede-
ral (MPF), que queria a suspen-
são das regras.

A autorização para que as 
empresas passem a cobrar 
pelos itens despachados foi 
aprovada pela Anac em de-
zembro de 2016 e entrou em 

vigor em junho de 2017. Des-
de então, o passageiro tem 
direito a transportar como ba-
gagem de mão um volume de 
até 10 quilos em viagens na-
cionais e internacionais, com 
limite de até 55 centímetros 
(cm) de altura por 40 cm de 
comprimento.

Ministro diz que só há recursos para arcar 
com o Minha Casa Minha Vida até junho

STJ mantém a decisão que autoriza as
aéreas a cobrar bagagem despachada

Medicamento para tratar AME deve 
estar disponível no SUS em 180 dias

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, assinou 
hoje (24) portaria de incorpo-
ração do fármaco Nusinersen 
(Spinraza) na Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais 
(Rename). A previsão da pas-
ta é que o tratamento, desti-
nado a pacientes com atrofi a 
muscular espinhal (AME) tipo 
1, esteja disponível em centros 
especializados do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em até 
180 dias.

A assinatura da portaria foi 
feita durante audiência pública 
da Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) do Senado Federal. 
No evento, a primeira-dama 
Michelle Bolsonaro avaliou 
que a incorporação represen-
ta mais um passo em direção 
à melhoria de vida de pessoas 
com doenças raras. Segundo 
ela, trata-se de um problema 

social que requer um olhar 
atento do governo.

O tratamento com Spinra-
za, único insumo no mundo 
recomendado para pacientes 
com AME, consiste na admi-
nistração de seis frascos com 
5ml no primeiro ano. A partir 
do segundo ano, passam a ser 
três frascos. De acordo com o 
ministério, estudos apontam a 
efi cácia do medicamento na 
interrupção da evolução da 
doença para quadros mais 
graves e que são prevalentes 
na maioria dos pacientes.

A pasta informou que estuda 
a incorporação do Spinraza na 
modalidade de compartilha-
mento de risco, o que incluiria 
também pacientes com AME 
tipo 2 (início dos sintomas en-
tre 7 e 18 meses de vida) e tipo 
3 (início dos sintomas antes 
dos 3 anos de vida e 12 anos 

incompletos). Nesse formato, 
o governo só paga pelo me-
dicamento se houver melhora 
do paciente.

Mandetta lembrou que o 
fármaco chegou a custar até 
R$ 420 mil a ampola, mas 
que, com a incorporação, que 
garante uma compra centrali-
zada pelo governo federal, o 
custo pode cair para algo em 
torno de R$ 140 mil.

A AME é uma doença gené-
tica que interfere na capacida-
de do corpo de produzir uma 
proteína considerada essen-
cial para a sobrevivência dos 
neurônios motores. Sem ela, 
os neurônios morrem e os pa-
cientes vão perdendo controle 
e força musculares, fi cando 
incapacitados de se moverem, 
engolirem ou mesmo respira-
rem. O quadro é degenerativo 
e não há cura.
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Num dia de tensões no 
mercado fi nanceiro, a moe-
da norte-americana encos-
tou em R$ 4 e fechou no 
maior valor em sete meses. 
O dólar comercial encerrou 
esta quarta-feira (24) vendi-
do a R$ 3,986, com alta de 

R$ 0,064 (+1,63%).
Essa foi a maior cotação 

de fechamento desde 1º de 
outubro do ano passado (R$ 
4,018). A divisa também regis-
trou a maior alta diária desde 
27 de março, quando tinha 
subido 2,27%.

A turbulência também 
foi sentida no mercado de 
ações. O Ibovespa, principal 
índice da B3 (antiga Bolsa 
de Valores de São Paulo), 
fechou o dia em queda de 
0,92%, aos 95.045 pontos. O 
indicador interrompeu uma 

série de três altas seguidas.
O dólar subiu e a bolsa caiu 

no dia seguinte à aprovação 
da reforma da Previdência 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara . 
Agora, a proposta vai para 
a Comissão Especial , onde 

a retirada de pontos pode 
reduzir a economia previs-
ta de R$ 1,1 trilhão em dez 
anos. Hoje, foi divulgado que 
43,1 mil postos formais de 
trabalho foram fechados em 
março, segundo o Cadastro 
Geral de Empregados e De-

sempregados (Caged).  
O cenário externo também 

infl uenciou as negociações. 
O dólar subiu em todo o pla-
neta em meio a preocupa-
ções com o Brexit, processo 
de saída do Reino Unido da 
União Europeia.

Dólar encosta em R$ 4 e fecha no maior valor em sete meses
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Rock in Rio 2019: 
Ingressos para noite de 
P!nk estão esgotados

A organização do Rock in Rio 
anunciou nesta quarta-feira, 
24, o fi m dos ingressos para 
a noite de 5 de outubro, que 
tem a cantora P!nk como hea-
dliner. Agora, quatro dos seis 
dias de festival estão esgota-
dos: restam apenas as datas 
de 28 e 29 de setembro.

O dia do metal foi o primeiro 
a ter ingressos esgotados, me-
nos de três horas depois do 
início das vendas. Foi segui-

do pelo dia 6 de outubro, que 
traz Muse e Imagine Dragons 
no Palco Mundo. Na segunda 
semana de vendas, acabaram 
os ingressos dos dias 27 de 
setembro (Drake e Cardi B) e 
3 de outubro (Red Hot Chili Pe-
ppers e Panic! At The Disco).

Nas duas datas restantes, o 
público poderá conferir Foo 
Fighters, Weezer, Tenacious 
D, CPM22 + Raimundos e Whi-
tesnake (28) e Bon Jovi, Dave 

Matthews Band, Goo Goo 
Dolls, Ivete Sangalo e Jessie 
J (29). Os ingressos custam 
R$ 525,00 inteira e R$ 262,50 
meia entrada. 

A edição 2019 do Rock in Rio 
será realizada nos dias 27, 28 
e 29 de setembro e ainda em 
3, 4, 5 e 6 de outubro. Segun-
do a organização, a Cidade do 
Rock vai funcionar por mais de 
12 horas diariamente, abrindo 
sempre às 14h.

A série infantil Porto Pa-
pel, que usa a técnica de 
paper motion - uma fusão 
entre animação 2D e stop 
motion de brinquedos de 
papel - vai estrear na TV 
Cultura no próximo fi m 
de semana. Na produção, 
Matilde é uma menina de 
12 anos que passa as fé-
rias na casa do avô, um pi-
rata de 120 anos, na cida-
de fi ctícia de Porto Papel.

Após se deparar com 
um misterioso coco má-
gico, ela recebe poderes 
extraordinários e, a cada 
dia, passa a acordar com 
um poder diferente. Po-
rém, seus poderes são 
um tanto absurdos e não 

muito úteis, o que a faz 
entrar sempre em con-
fusão com seus amigos 
Carlos, Ferni e Boldo. É a 
realização de um sonho 
e, ao mesmo tempo, um 
pesadelo.

Porto Papel foi coprodu-
zida por Brasil, Chile, Co-

lômbia e Argentina e se 
tornou o único programa 
infantil latino-americano a 
conquistar o Prix Jeunes-
se Internacional 2016. A 
estreia na TV Cultura e no 
aplicativo Cultura Digital 
será no próximo sábado, 
dia 27, às 9h45.

TV Cultura estreia série infantil 
feita inteiramente de papel

vendas:
 ticketsforfun.com.br
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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 

GAROTAS 
MAIORES

Estamos contratando para 
clínica de massagem.

Início imediato, oferece-
mos refeições, horários 

fl exíveis.
Venham trabalhar com a 

gente, ambiente discreto e 
agradável.

(11) 97806-0701
(11) 23840562

Vagas de
Auxiliar de:

Açougue
Peixeiro

Auxiliar de 
Peixeiro

Sushiman.

Com ensino funda-
mental completo, 

para região da Vila 
Clementino.

Escala 6x1, disponi-
bilidade de horário.
Interessados com-

parecer de segunda 
a sexta-feira, das 9h 

às 15h, à Avenida 
Adolfo Pinheiro, 
2.056, 1º andar, 
Santo Amaro.

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALA COMERCIAL 
 A 50 metros do Sho-
pping e Metrô Santa 
Cruz. 34m², 2 banhei-
ros, copa, terraço, vaga 
p/ 1 carro e estaciona-
mento rotativo. Whatsa-
pp: 99933-8282 

 EXCELENTE OPORTUNI-
DADE 
 Sobrado novo, 2dorms 
c/ suíte, sala, lavabo, 
lavanderia, 3 vagas na 
garagem e churrasquei-
ra. Localizado a 800m 
da Estação do metrô 
Vila Matilde. Whatsa-
pp:99933-8282 

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

QUARTO P/ 
RAPAZES

Mobiliado c/ wc.
Incluso água, luz, 

wifi .
R$ 700,00.

Próx a faculdade 
Cantareira.

R: Marcos Arruda, n° 367
Bairro Belém.

F: 97614-3594

 ESCRITÓRIO 
 C/ 50m²,2 sls,coz. Próx 
Mtr Anhag R Riachuelo 
n°326. R$1.500 ac dep. 
F:99233-2746 

 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 PERCAM! F:4969-
4226/4969-0884 www.
cooperterrahabitacio-
nal.com.br 

 CAMBUÍ MG 20.000M² 
 Plaino, água corrente 
R$80mil. 1.000m² casa 
simples só R$45mil. 
Rod F Dias 150km SP 
F:96215-6802 

 CASA ATIBAIA 
 Bairro do Portão. 
3quartos, 2wc. Ter-
reno 522m². Rua 
iluminada próx do 
asfalto. R$230mil. 
F :2404- 1430/99730-
0649 

 LANÇ NO BELÉM 
 Aptos 40m², 50m², 
2dorms, vg. Whats: 
98554-3972/96425-
3748 

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. 

 APTO TREMEMBÉ 
 2dorms, sl, coz, 1vg, 
R$150mil. E alugo ou-
tro apto c/ sl, coz, wc 
e 2dorms R$1.000,00 
incluso água e cond. 
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.  

 SITIOS E CHÁCARAS 

 NORTE DE MINAS 
 Micro fazendas,10Ha.
R$45 mil. Entrada 
de R$35 mil + 20x 
de R$500,00 plana. 
F:95617-0323 

 NEGÓCIOS 
 DINHEIRO 

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

 OPORTUNIDADE 

 CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
 Para compra de imóveis 
e capital de giro. F: 11 
99406-2450 

VENDE-SE
PIZZARIA

Ótima localização, único dono
R$ 70.000,00

Rua João Antônio Andrade, 870
Ermelino Matarazzo

Parque  Boturussu-SP

(11) 94754-7353
(11) 98653-3861

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 TENDA PAI JOÃO 
 Búzios, cartas e tarot. 
Resultado em  7 dias. 
F:95954-4544 

 IND PROFISSIONAL 

- Suspensão da CNH
- Cassação da CNH

- Lei seca
- Multas auto
suspensivas
- Acidentes
- Autuações
ambientais
- Produtos
Perigosos

 (11) 97804-6602

  (11) 2688-7999

Rua Tupi nº 267
Conj 101 Santa Cecília

São Paulo/SP

DEFESAS
PARA:

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

 MASSAGEM 

 CLUBE DE MASSAGEM 
 Ipiranga-Metrô Sacomã. 
F:94630-4131 whats 

CORPO, MENTE
E ALMA EM
EQUILÍBRIO

Rua Quariteré, 52
Parque da Mooca

Fone: 2893-7804
      95201-3580

lavittamassagem.com.br
      95201-3580

Venha relaxar 
terapeutas 

qualificadas!
NÃO HÁ SEXO OU 

PORNOGRAFIA 
ENVOLVIDOS NO 

CONTEXTO DE NOSSOS 
SERVIÇOS.

 RELAX 

 PROCURO COROA CA-
SADA 

 na Zona Sul F: 96249-

7727 (Whats) Não sou 

garoto de prog. 

F: (11) 99115-1693
5632-0249

MESTRE EM
MAGIA

MESTRE EM
MAGIA

Não prometo, cumpro!!! 
Trago seu amor,

trabalhos rápidos
e garantidos.

Venda seu
peixe

11 95127-3215

Venda seu
peixe

11 95127-3215

 TENDA PAI JOÃO 
 Búzios, cartas e tarot. 
Resultado em  7 dias. 
F:95954-4544 

Anuncie  CLUBE DE MASSAGEM 
 Ipiranga-Metrô Sacomã. 
F:94630-4131 whats 

Anuncie

Classifi cados

2823-0828

ANUNCIOU

VENDEU

CLASSIFICADOS Para anunciar ligue: 
(11) 2823-0800

[ horóscopo ]

virgem

Você vai sentir que 
quer fi car longe de 
tudo. Evite atividades 
agitadas e não assuma 
tarefas gigantescas. 
Não tenha medo de pe-
dir ajuda externa, você 
não é a pessoa certa 
para o trabalho hoje.

Um golpe de sorte 
vai permitir que você 
faça progressos no 
aspecto social. Não 
perca tempo com de-
talhes. Você vai estar 
em excelente forma.

Não se preocupe 
muito com as coisas 
que você não pode 
fazer nada a respeito - 
você está pronto para 
realmente viver, para 
aproveitar ao máximo 
a vida.

Você saberá como 
transformar as circuns-
tâncias incomuns com 
as quais vai se deparar. 
O dia em que você 
for capaz de mover 
montanhas ainda não 
chegou.

Você se sente pronto 
para corrigir a situação, 
tirar as conclusões cer-
tas e começar de novo. 
Problemas nos rins vão 
afetar a sua saúde en-
tão beber mais líquidos 
seria uma boa ideia.

Boas notícias estão 
no ar e uma atmosfera 
do presente constrói 
a sua confi ança. Apro-
veite ao máximo a paz 
e a tranquilidade do 
dia para dar atenção 
ao que pode estar 
faltando em sua dieta.

O ambiente hoje 
estará um pouco 
austero, mas você vai 
fazer de tudo para 
melhor isso. Você 
está sobrecaregado. 
Você precisa per-
ceber isso e tomar 
providências.

Você está atraindo 
novas amizades 
que serão um trunfo 
para o futuro. Esteja 
aberto a novas 
ideias. Você sente 
a necessidade de 
moderar suas ações 
e isso é bom. 

Você vai ter uma 
grande satisfação em 
dedicar tempo a um 
amigo que precisa 
do seu apoio. Você 
sente a necessidade 
de desacelerar um 
pouco para ouvir os 
seus instintos.

Sua vitalidade está 
fazendo com que 
você tenda a se afi r-
mar de uma maneira 
aleatória. Pense an-
tes de falar. Não se 
deixe ser subjugado 
pelas exigências dos 
outros.

Você quer derrubar 
barreiras. Não coloque 
a carroça na frente 
dos bois, faça a coisa 
certa. Há muito estres-
se em torno de você, 
mas você não pode 
fazer mais nada. 

Você estará mais à 
vontade na empresa 
e é hora de cuidar 
corretamente do seu 
relacionamento. Você 
precisa cuidar de si 
mesmo e compensar o 
período de negligên-
cia.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

Quase Casadas
Globo, 13h59 

Nearlyweds. EUA. 
Drama. Direção 
Mark Gri�  ths. 
Com Steve Bacic, 
Britt Irvin. Três ami-
gas tiveram o ca-
samento dos so-
nhos, mas os anos 
passam, e elas co-
meçam a se per-
guntar se querem 
mesmo a vida de 
casadas. E, quan-

do elas desco-
brem que o padre 
que as casou fa-
leceu sem apre-
sentar a documen-
tação necessária 
para formalizar os 
casamentos, ago-
ra, a questão é sa-
ber que casal vai 
continuar casado 
e qual vai aprovei-
tar para fugir do 
compromisso.

[ fi lmes ] 

Foto: Divulgação
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 CASA MASTER BOYS 
 Rapazes discretos p/ 
momentos agradáveis. 
F: (11 )2977-4474 

 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

 CLINICA BEM ESTAR 
 Relaxante, sensual e 
depil masc. F:97036-
7389/3112-0403.  

BRUNA NOVINHA 19A
BB arreb. Deliciosa

JULIANE PARAENSE
Menininha Sapeca

ELLEN COROA LIBERAL
Completa bem quente

CAMILA COROA
CRAVO/CANELA

Oral bem molhadinho

NICOLE SEIOS FARTOS
BB Delícia. Linda

F: 5573-6565
A partir das 10 horas!

 BETO P/ MULHERES 

 Carentes,afi m de en-

contros síngilo e descri-

ção.F97616-6737 

     

   

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 /    

(11) 98148-0102 - Robson

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!

Instalação e Manutenção
de Ar Condicionado

e Refrigeração
(11) 2303-2198 / 2484-6930

(11) 94783-3932
www.refrimaiaservicos.com.br

refrimaia@refrimaiaservicos.com.br

Venda seu peixe.

11 95127-3215
11 2823-0828

Anuncie no

Para Anunciar:
2823-0828 / 2823-0829
2823-0835 / 2823-0836

2823-0837
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SÃO PAULO • VILA MARACANÃ Fone: (11) 5513-9504 • JD. DOM JOSÉ Fone: (11) 5824-8290 CAMPO • LIMPO • SHOPPING CAMPO LIMPO 
Fone: (11) 5812-9816 • INTERLAGOS • SHOPPING  INTERLAGOS Fone: (11) 5566-0304 • MOOCA Fone: (11) 2693-9629 • IPIRANGA Fone: (11) 
2215-3790 • CANTINHO DO CÉU Fone: (11) 5528-0983 • PQ. COCAIA Fone: (11) 5931-0285 • GRAJAÚ Fone: (11) 5932-3594 • PQ. BRASIL 
Fone: (11) 5971-2632 • VILA SÃO JOSÉ Fone: (11) 5971-2424 • CIDADE DUTRA Fone: (11) 5669-2122 - 5666-4655 • JD. COLONIAL Fone: (11) 
5661-9278 • JD. PRUDÊNCIA Fone: (11) 5679-7259 • VILA JOANIZA Fone: (11) 5563-9488 • PIRAJUSSARA Fone: (11) 5506-8068 DIADEMA 
• SHOPPING DIADEMA Fone: (11) 5932-8426 • OSASCO • SHOPPING UNIÃO DE OSASCO Fone: (11) 3681-3102


