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Polícia Militar fazendo prisões na ZL
Segurança Pública

Governo de 
SP autoriza 
contratação 
de 5,4 mil 
soldados 
para a
Polícia
Militar

O Governador João Do-
ria autorizou nesta sexta-
-feira (29) a abertura de 
concursos para a contra-
tação de 5,4 mil soldados 
de 2ª classe para a Polícia 
Militar. A medida será pu-
blicada no Diário Oficial do 
Estado (DOE). O anúncio 
foi realizado em coletiva 
de imprensa após reunião 
de secretariado nesta ma-
nhã, no Palácio dos Ban-
deirantes, no Morumbi.

 “A PM de São Paulo já 
é reconhecida como a me-
lhor PM do país e há mui-
tos anos aguardava pela 
oportunidade de fazer a 
convocação de mais futu-
ros policiais militares”, dis-
se Doria.

 O objetivo é programar 
a reposição do efetivo por 
meio de um planejamento 
dos próximos anos. Foram 
autorizados dois concur-
sos para selecionar 2.700 
soldados cada, previstos 
para maio e novembro de 
2020.

 “Isso demonstra ges-
tão e ação concreta do 
Governo para completar o 
efetivo”, afirmou o Secre-
tário Executivo da Polícia 
Militar da Secretaria de Se-
gurança Pública, Coronel 
Álvaro Batista Camilo.

 O soldado atua dire-
tamente nas ruas, nos di-
versos programas de pa-
trulhamento preventivo e 
ostensivo. A remuneração 
inicial é de R$ 3.143,70, já 
com o adicional de insalu-
bridade (R$ 691,64).

Serão abertos dois 
editais para os 
concursos, com 

2.700 vagas cada

CRIMINOSO É DETIDO APÓS FURTAR 
DOIS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Na madrugada 
do dia 26/03 
a equipe da 
1ª Cia do 8º 
BPM/M foi 

solicitada para atender uma 
ocorrência de furto a estabele-
cimento comercial. O criminoso 
havia sido filmado por câmeras 
de segurança, e de posse das 
características os policiais mi-

litares efetuaram o patrulha-
mento com vistas ao indivíduo. 

Na Rua Dante Pellacani 
– Tatuapé, o criminoso foi lo-
calizado e detido. Com ele a 
equipe encontrou 03 cheques 
das empresas, que somavam 
mais de R$ 8.800,00, além de 
R$230,00 em dinheiro. O indi-
víduo permaneceu à disposi-
ção da justiça.

APÓS ROUBAR VEÍCULO, CRIMINOSO É 
DETIDO COM ARMA DE USO RESTRITO

Na última quarta-feira (27), 
o COPOM (Centro de Operações 
da PM) informou que um veículo 
roubado estava trafegando pela 
Avenida Aricanduva. De posse 
das características do veículo a 
equipe da 3ª Cia do 8º BPM/M 
realizou o patrulhamento com 
vistas e visualizou o auto pela 
Rua Frei Mont’Alvern, na Vila 
Matilde, ao ver a equipe o indiví-

duo abandonou o veículo e ten-
tou fugir a pé, sendo alcançado e 
detido pelos policiais. Durante a 
busca pessoal foi localizado com 
o criminoso uma pistola de uso 
restrito das forças armadas com 
numeração raspada e com dez 
munições intactas.

O veículo e os pertences fo-
ram restituídos a vitima e o crimi-
noso foi recolhido à carceragem.

SUSPEITOS TENTAM FUGIR E SÃO PEGOS 
COM PRODUTOS DA TABACARIA

Nesta quinta (28) durante o 
patrulhamento pela Avenida Pro-
fessor Xavier de Lima, os Policiais 
Militares da 3ª companhia do 8º 
Batalhão de Polícia Militar Metro-
politano visualizaram dois indiví-
duos em atitude suspeita na porta 
de uma tabacaria, que ao perce-
berem a aproximação da viatura, 
abandonaram a caixa que tinham 
nas mãos e tentaram fugir.

Logo em seguida foram alcan-

çados e abordados, porém nada 
de ilícito foi encontrado na busca 
pessoal.

A tabacaria encontrava-se 
com as portas violadas e dentro 
da caixa abandonada foram en-
contrados acessórios para nar-
guilé com o valor aproximado 
de R$600. Os criminosos foram 
conduzidos ao Plantão Policial, 
juntamente com as mercadorias 
apreendidas.

Doria anuncia o atendimento 24 horas de duas Delegacias
de Defesa da Mulher na Capital: a 4ª DDM (Freguesia do Ó)

e a 5ª DDM (Vila Carrão)
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Familiares de um idoso de 74 
anos, morto em Praia Grande, 
no litoral de São Paulo, acusam 
uma funerária de terem liberado 
o corpo errado para o velório no 
cemitério da cidade. O mal en-
tendido só foi descoberto após a 
insistência da filha e neta da ví-
tima, que tiveram que mexer no 
corpo errado para constatarem o 
erro. A Osan, envolvida na situa-
ção, diz apurar o caso. 

Erro de funerária faz família velar corpo errado no litoral de SP
O susto aconteceu no início 

do velório do idoso, nesta sexta-
-feira (29), no cemitério Morada 
da Grande Planície, em Praia 
Grande. De acordo com a neta 
da vítima, que não quis se iden-
tificar, assim que o corpo chegou 
para a sala de velório, ela identi-
ficou que aquele não era seu avô.

Revoltada, a mãe da jovem 
pediu para verificar se no corpo 
havia uma marca em um dos pés, 

característica de seu pai e que 
confirmaria a troca.

Mesmo com a confirmação, 
segundo a jovem, os funcionários 
continuaram a negar a possibili-
dade de o corpo estar errado no 
caixão. A empresa só reconheceu 
o erro após checar as geladeiras 
da funerária, que fica ao lado do 
cemitério, e encontrarem o cor-
po certo.

Segundo ela, a troca acon-

Nem morto tem sossego

Cemitério da Vila Formosa está
“abandonado” e falta segurança

Há muito tempo que o 
Cemitério da Vila Formosa, 
maior cemitério da América 
Latina, está em condições 
precárias e vem recebendo 
inúmeras reclamações de 
usuários e familiares que vi-
sitam túmulos e jazigos de 
parentes. Localizado na zona 
leste da capital, o Vila Formo-
sa é um cemitério público e 
que há anos vem recebendo 
críticas sobre sua manuten-
ção e conservação, motivo de 
várias matérias nos últimos 
anos. 

Luiz H. P. Vergueiro, por-
teiro e usuário frequente, 
disse a nossa reportagem 
que antes era possível saber 
onde eram as “ruas” e tú-
mulos dentro do local, mas 
agora o mato tomou conta 
e está um verdadeiro aban-
dono, “mal consigo achar o 
túmulo de minha mãe, mato 
alto por toda parte, sujei-
ra, moradores de rua e falta 

de segurança, é assim que 
está nosso maior cemitério 
e a prefeitura nada tem feito 
por nós. Eles não tem mais 
respeito nem pelos mortos”, 

concluiu indignado o porteiro 
Vergueiro.

A PMSP informou que a 
empresa que presta serviços 
de manutenção e zeladoria, 

não está cumprindo com 
seus compromissos e que o 
contrato será encerrado e 
será feito um novo contrato 
de emergência para resolver 

a situação do cemitério. In-
formou ainda que a conser-
vação dos jazigos e túmulos 
é de responsabilidadde dos 
familiares e que não autoriza 

nenhum funcionário cobrar  
taxas ou mensalidades para a 
conservação dos mesmos.

Por Alexandre Bueno
Redação/Infoleste

Local invadido por moradores de rua e há sujeira espalhada por toda parte. Foto em destaque mostra o “abandono” nos túmulos

teceu já na funerária, e não no 
Serviço de Verificação de Óbito 
(SVO), que funciona no Hospital 
Guilherme Álvaro, em Santos.

Após o mal entendido, o cor-
po errado foi levado para a fune-
rária. Ele vestia a roupa separada 
pelos familiares, que foi retirada 
e vestida no corpo certo. Depois, 
a empresa ofereceu uma sala de 
velório do complexo à família 
para tentar confortá-la.

Reprodução/Fonte: G1.com

Anuncie no Jornal Infoleste:  2653-1806
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Coluna: O aluno e a imprensa comunitária

Matéria enviada pelos alunos Gustavo(11 anos) e Henrique(11 anos)  – alunos do
6º ano B do ensino fundamental da  EMEF Assad Abdala - Jd. Maringá  

contato: emefaabdala@prefeitura.sp.gov.br

maldosa as fake news.
Essas notícias falsas tra-

zem um grande problema 
para a sociedade e uma 
das consequências pode 
ser de que pessoas sejam 
acusadas injustamente 
por aquilo que não fize-
ram, às vezes até sendo 
agredidas sem motivos.

Para que possamos 

Fake News é a divul-
gação de notícias falsas, 
onde pessoas mal inten-
cionadas se aproveitam 
para espalhar notícias 
falsas, causando um 
grande problema para 
a sociedade. Na grande 
maioria dos casos, ha-
ckers são contratados 
para espalhar de forma 

evitar essas injustiças, 
não devemos espalhar 
notícias falsas pelas 
redes sociais. Ao rece-
ber qualquer notícia, 
devemos verificar se é 
verdadeira, procurando 
provas confiáveis em 
sites, jornais, revistas e 
outros meios de comu-
nicação.

Por Luccas Callejon
Canal no Youtube: Inside Shows
Instagram: LuccasCallejon

Entretenimento & Reflexão

“PERIGO: FAKE NEWS”

Momento Inside Shows
CINEMA: Um dos lançamentos da Marvel mais esperado do ano chegou aos cinemas nesse 
mês de Março, Capitã Marvel o primeiro filme solo de uma heroína, chega apresentando sua 
origem para a introdução da personagem nos Vingadores. O filme é dirigido por Anna Boden e 
Ryan Fleck e tem Brie Larson como a protagonista Carol Danvers. Além da importância no que-
sito representatividade e poder da mulher, o filme também tem grandes sacadas de humor, 
cenas de ação com excelentes efeitos especiais, uma trilha sonora divertida e a participação de 
um gato que vai deixar todo mundo apaixonado. Se você ama filmes de heróis não pode deixar 
de assistir nos cinemas e em 3D que dá toda a diferença na sua experiência do filme. 
Para quem gosta de romance e adaptações de livros, A Cinco Passos de Você, chegou aos cine-
mas no dia 21 de Março. O filme conta a história de dois jovens, Stella e Will, que sofrem de 
uma doença genética chamada fibrose cítica que impede os jovens de estarem a menos de 6 
passos um do outro. Os dois acabam se apaixonando e percebendo que são privados de coisas 
comuns como um simples toque por conta da doença. Protagonizado por Cole Sprouse e Haley 
Lu Richardson e com direção de Justin Baldoni. Leve lencinho, pois o choro é garantido. 

SÉRIE:  A Netflix lançou no dia 22 de Março a nova série brasileira Coisa Mais Linda. Dirigida 
por Giuliano Cedroni e Heather Roth e um elenco de peso como Maria Casadevall, Mel Lisboa, 
Fernanda Vasconcelos e muitos outros. A série se passa nos anos 50 e conta a história da 
paulistana Malu, que se muda para o Rio de Janeiro com o marido para abrir um restaurante. 
Após o marido roubar todo o seu dinheiro e fugir, Malu conhece duas mulheres feministas, a 
cantora Adélia e a escritora Thereza e abre uma casa noturna de Bossa Nova. Todos os sete 
episódios já estão disponíveis na Netflix.

Uma pesquisa do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), nos Estados Uni-
dos, mostra que informações falsas são disseminadas mais rápido e têm um alcan-
ce bem maior do que as verdadeiras independentemente do conteúdo. Segundo a 
pesquisa, as “fake news” têm 70% mais chance de serem retuitadas do que as reais
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Saúde & Curiosidades

De acordo com registros 
do Centro de Vigilância Epi-
demiológica, órgão ligado à 
Secretaria de Estado da Saú-
de, São Paulo registrou em 
2018 o maior número de ca-
sos de acidentes com escor-
piões nos últimos 30 anos. 
Foram mais de 30 mil casos 
registrados, com 13 mortes 
confirmadas. Este ano, até o 
fim do mês de fevereiro, já 
foram registrados mais de 4 
mil casos e duas mortes. Já 
no país, nos últimos cinco 
anos, o número de ataques 
de escorpiões teve um au-
mento de 80% - durante esse 
período, saltou de 78 mil ca-
sos para 141 mil casos.

De acordo com o Biólo-
go Giuseppe Puorto, mem-
bro do CRBio-01 – Conselho 
Regional de Biologia – 1ª 
Região (SP, MT, MS), o pro-
blema é comum nas regiões 
urbanas especialmente no 
verão. “Cerca de 40% das 
ocorrências registradas em 
todo o país são nesse perío-
do. Por isso, a atenção deve 
ser redobrada nessa época 
do ano”, reforça o Biólogo. 
Ele explica que os escorpi-
ões se alimentam de baratas, 
que são insetos domésticos 
e que nessa época do ano 
se proliferam, já que as con-
dições climáticas são favo-

Quando você olha no es-
pelho, você está enxergando 
uma imagem em 3 dimen-
sões, já que você está ven-
do usando seus dois olhos. 
Uma câmera tem apenas 
“um olho” e, por isso, a foto 
deixa a imagem “achatada” 
de um jeito que os espelhos 
não deixam.

A maioria das fotografias 
casuais são tiradas com ilu-
minação ruim. Quando você 

Por que a gente parece 
menos bonita nas fotos 

do que no espelho?
Foto: KIOSK

Estado de São Paulo bate recorde 
de acidentes com escorpiões

ráveis para sua reprodução. 
“Eles invadem as casas atrás 
das baratas, mas acabam 
também buscando onde se 
alojar”, completa.

Segundo o especialista, 
nas grandes cidades a espé-
cie mais perigosa é o escor-
pião amarelo (Tityus serru-

latus), que se reproduz por 
partenogênese (ou seja, a 
fêmea se reproduz sozinha). 
E que a melhor maneira de 
evitar a visita desses aracní-
deos é justamente manter os 
lugares limpos, livres de en-
tulhos. “No quintal de casa 
evite o acúmulo de telhas ou 

de tijolos, por exemplo. Eles 
podem se esconder entre as 
frestas. E se perto de casa 
tiver algum terreno baldio, 
peça para que a prefeitura 
providencie a limpeza do lo-
cal”, orienta o Biólogo.

Se for picado, o Biólogo 
recomenda que procure um 

serviço de atendimento mé-
dico o mais rápido possível. 
“A pessoa deve ser levada 
para o local mais próximo 
que tiver”, avisa. Geralmen-
te, primeiro é aplicado um 
medicamento para aliviar a 
dor provocada pela picada 
do escorpião. E depois, se 

for o caso, é aplicado o soro 
antiescorpiônico. “O medi-
camento neutraliza as toxi-
nas do veneno circulante no 
corpo”, esclarece Puorto. A 
aplicação é geralmente indi-
cada para crianças e idosos, 
considerados maior grupo de 
risco.

olha um objeto na vida real, 
seu cérebro corrige e com-
pensa a iluminação automa-
ticamente. Já quando você 
olha uma foto tirada sem 
condições ideias de ilumina-
ção, você enxerga a imagem 
sem a ajudinha automática 
do seu cérebro, e os tons de 
pele ficam “estranhos”.

Para garantir fotos me-
lhores, sempre opte por 
uma boa iluminação, e a 

melhor maneira de conse-
guir isso sem um estúdio 
profissional é tirar fotos ao 
ar livre e em horários pró-
ximos ao nascer ou por-do-
-sol. Outra dica é ter uma 
superfície branca, como um 
livro ou uma mesa, refletin-
do luz no seu rosto, assim é 
possível evitar sombras que 
destacam rugas, espinhas e 
outras pequenas deformida-
des.

11 2653-1806 atendimento@infoleste.com.br

Anuncie seu imóvel,

automóvel ou produto.

É totalmente gratuito.

Notícias e eventos

atualizados a todo

momento.

Cadastre seu 
negócio aqui.

Planos gratuitos, 
não perca a 

oportunidade.

Algo errado 
em sua região?
Deixe aqui o seu 
relato. A sua 
opinião é 
importante p/ nós!

www. .com.brinfoleste

ANUNCIE GRATUITAMENTE EM NOSSO SITE!
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Em meio as especulações 
envolvendo uma reconci-
liação, Débora Nascimento 
falou sobre sua relação com 
José Loreto. Em entrevista 
publicada pela revista Gla-
mour em 29/03, a atriz co-
mentou, pela primeira vez, 
sobre o turbilhão que está 
passando desde a separa-
ção. Após pai da atriz negar 
que ela voltou a usar alian-
ça, a artista de “Verão 90” 
afirmou que ainda tem um 
elo com o ex-marido e isto 
nunca irá mudar. “Ele é o pai 
da minha filha e vai ser pra 
sempre. Não foi uma escolha 
aleatória. É um elo eterno e 
sou madura o suficiente para 
entender”, garantiu, depois 
de surgir em evento sem 
mostrar aliança.
Débora Nascimento fala so-
bre o fim da relação: ‘Quebra’

Passando por momento 
de introspecção refletindo 
sobre laços afetivos, a atriz 
garantiu que está se reergu-
endo depois deste turbilhão 
e acredita que ficará ainda 

mais forte. Publicando can-
ções sobre superação, ela 
mantém a cabeça erguida 
para lidar com todos os prob-
lemas que vem enfrentando 

neste ano. “A gente tem que 
ter consciência de que que-
bra. Mas quebrar não sig-
nifica que não vá juntar os 
caquinhos e montar depois 

algo melhor e mais interes-
sante, com uma cola mais 
firme”, explicou.
Artista reflete sobre as fofo-
cas: ‘Não aceito opressão’

Lidando com muitas cois-
as ao mesmo tempo, Débora 
Nascimento também comen-
tou sobre a quantidade de 
haters que recebeu e as cois-
as ruins que ouviu sobre a sua 
separação. “Não aceito mais 
nenhum tipo de opressão. 
Minha busca diária é pela fe-
licidade”, garantiu a artista, 
que preferiu não citar nomes 
envolvidos no término para 
não expor outra mulher.
Atriz conta que foge de con-
tos de fadas

Frente aos boatos, a ar-
tista também relembrou na 
entrevista a sua trajetória de 
vida até conhecer José Lo-
reto, relação da qual nasceu 
Bella, de 11 meses. De acor-
do com ela, nunca encarou a 
sua história como uma como 
um desenho infantil. “Conto 
de fadas é tudo de que eu 
fujo”, afirmou.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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BAR
ACRIANÇADO

EAMOAGEM
NBATISP
TOUCADOCE
REUPIOR

BOAPAIM
ANTICASPA
VIMEALT

BALDERADIO
NMETRICA
TRONOAA

BEEFPRC
AVISEMÃ

DELIMITADO

Aditivo do
sal de

cozinha
(símbolo)

Que age
de

maneira
infantil

Liga de
basquete 
dos EUA
(sigla)

Peça de
roupa
para

natação

Quinta da
(?) Vista,
parque
carioca

O da
Aviação é

Santos
Dumont

Saudá-
vel; sã

Como o 
preguiço-
so gosta
de ficar

O xampu
que 

combate a
seborreia

Objeto
para tirar
água dos

poços

CD de di-
vulgação
do cantor

Tecla do
compu-
tador

Maior
região

brasileira
(abrev.)

Plástico
usado em
garrafas

Usuário
do "pipi-

dog"

Enxer-
guei;

avistei

Sétima
nota

musical

Nociva;
prejudi-

cial

Iniciais do
Rei da
MPB

Demar-
cado

Informem; 
previnam 

Osso do
braço

Açuca-
rado

Louça do
banheiro

Levar a 
(?): perder

Ajuste; 
combinação

Ato de
triturar

Confusão
(gíria)

Fita (?):
trena

A moeda
nacional

Finalmen-
te; afinal

Cadeira
real

Abelha, 
em inglês

Irado; furioso
(bras.)

O mais avançado dos
atacantes (fut.) 

Tirar a di-
ficuldade 

Andy Gar-
cia, ator

Desfazer ligação
amorosa 

Fruto amazônico
apreciado por atletas

(?) preta: muito
dinheiro

Sílaba de
"tigre"

Alimento do
tamanduá

Consoantes
de "sapo" 

Causa 
sofrimento 

A pessoa
que fala
Tom de

azul

Preposição que
indica origem

3/alt — bee — nba — pet. 5/balde. 10/delimitado.

PASSATEMPO

DÉBORA NASCIMENTO DEFINE 
COMO ‘ELO ETERNO’ RELAçãO 

COM JOSÉ LORETO: ‘PRA SEMPRE’

HORÓSCOPO

Se receber uma proposta 
de trabalho, preste aten-
ção, pois pode ser coisa 
boa. Vai precisar tomar 
decisões objetivas. Pro-
cure dar mais espaço a 
quem ama para o lance 
não cair na rotina.

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Organize o orçamento 
doméstico com criativi-
dade. Espere mudanças 
profissionais positivas. 
Seu humor estará mais 
sério do que o normal. 
Na vida a dois, tome de-
cisões com bom-senso.

No serviço, você terá 
muita força de vonta-
de para fazer mudanças 
significativas. Contatos 
com pessoas de outras 
cidades podem ficar es-
tremecidos. Na sedu-
ção, saberá usar todo 
o seu lado romântico.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

A grana vai render, 
mas fique de olho nos 
seus pertences. Pro-
fissionalmente, espere 
um dia sem imprevis-
tos. Caso planeje par-
ceria, poderá receber 
o apoio necessário. 
Boas energias no amor.

Siga sua intuição e conte 
com o apoio dos amigos. 
Acordos fechados hoje 
ficarão às claras. Poderá 
precisar de auxílio da fa-
mília. Sua simpatia será 
decisiva na conquista.

Talvez comece uma nova 
atividade ou ocupação. 
Os amigos vão precisar 
da sua ajuda. Se possível, 
faça atividades ao ar li-
vre para reequilibrar suas 
energias. Na união, o di-
álogo será fundamental.

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Espere apoio dos colegas 
de trabalho. Sexto sen-
tido em alta. Através de 
amigos, poderá conhecer 
uma pessoa especial. Li-
dará bem com segredos. 
Aproveite o astral para 
abrir o coração a quem 
ama.

Um desejo de se exibir no 
emprego vai comandar 
suas ações. Terá coragem 
para mergulhar num em-
preendimento e será fir-
me em suas colocações. 
Na paquera, seu jeito ca-
rinhoso se destaca.

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

Chegou a hora de realizar 
seus projetos. Se estiver 
sem ocupação profissio-
nal, vai se mostrar exigen-
te. Terá facilidade para 
lidar com autoridades. 
Espere por momentos de 
harmonia a dois.

Vai desempenhar bem 
suas atividades, e levará 
a sério questões ligadas 
a estudos e viagens. Com 
pé no chão, saberá reno-
var suas esperanças. O 
bom-senso vai acompa-
nhar você na paquera.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Saberá tirar proveito das 
críticas que receber na 
carreira e estará focado(a) 
na boa relação com os co-
legas. Boa hora para cui-
dar da saúde. É grande a 
chance de consertar as 
arestas no romance.

Esforço no trabalho vale-
rá a pena. Grana dificil-
mente será um problema 
hoje. É provável que ami-
gos do passado procurem 
você para conversar. Use 
seu magnetismo para 
atrair quem quiser!

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

Não é de hoje que pode-
mos maquiar os olhos 
até por dentro.

A linha d’água é a parte inter-
na dos nossos olhos e as cores 
de lápis mais usadas são: branco, 
bege (nude), marrom e preto.

Quanto mais escuro for 

BELEzA

esse lápis nessa linha d’água, 
mais contraste dará aos seus 
olhos.

Junto de sombras claras e/
ou escuras na maquiagem, um 
lápis pode criar efeitos dife-
rentes: aumentar os olhos ou 
Diminuir os olhos.

PIZZA dE
LIQUIdIFICAdOR

CULINÁRIA

MASSA INGREDIENTES:
1 xícara (chá) de leite
1 ovo
1 colher (chá) de sal
1 colher (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de 
margarina
1 e 1/2 xícara (chá) de 
farinha de trigo
1 colher (sobremesa) de 
fermento em pó
1/2 lata de molho de 
tomate 
SUGESTãO DE RECHEIO:
250 g de mussarela ralada 
grossa
2 tomates fatiados
azeitona picada
orégano a gosto

Modo de preparo:
No liquidificador bata o 
leite, o ovo, o sal, o açúcar, 
a margarina, a farinha de 
trigo e o fermento em pó 
até que tudo esteja encor-
porado.
Despeje a massa em uma 
assadeira para pizza unta-
da com margarina e leve 
ao forno preaquecido por 
20 minutos.
Retire do forno e despeje o 
molho de tomate.
Cubra a massa com mussa-
rela ralada, tomate e oré-
gano a gosto.
Leve novamente ao forno 
até derreter a mussarela.

Aguinaldo Silva fez nova declaração para Marina Ruy Barbosa
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Lápis de olhos: saiba qual 
usar para o resultado ideal

Lápis marrom: menos contraste que o preto e é atual tendência

Lápis branco: aplique na linha d’água p/ um olhar mais desperto
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A intolerância religiosa é 
crime. Para alertar a popu-
lação e cultivar o respeito, 
o governo de São Paulo, por 
meio da Secretaria da Jus-
tiça e Cidadania, lançou na 
quarta-feira, 27, a campanha 
Respeitar o Próximo é Culti-
var a Paz. Entre janeiro de 
2015 e o primeiro semestre 
de 2017, o Brasil registrou 
uma denúncia de intolerân-
cia religiosa a cada 15 horas. 
O levantamento realizado 
pelo então Ministério dos 
Direitos Humanos revelou 
que o Disque 100, canal que 
reúne essas denúncias, re-
cebeu quase 1.500 reclama-
ções no período.  Os estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais lideram os 
casos. 

Secretaria da Justiça lança campanha 
contra intolerância religiosa

A ação visa a alertar a população sobre esse tipo 
de crime e divulgar os canais para denúncias

“Situações que envolvam 
preconceito religioso preci-
sam ser superadas. O Brasil 
é o país com o maior sincre-
tismo religioso do mundo. 
Essa fusão está relacionada 
às questões históricas, pro-
cesso de colonização e de 
formação do povo”, lembra 
o secretário da Justiça e Ci-
dadania, Paulo Dimas Mas-
caretti.  

A campanha também di-
vulgará o Fórum Inter-Reli-
gioso para uma Cultura de 
Paz e Liberdade de Crença, 
da Secretaria da Justiça e Ci-
dadania, criado para implan-
tar políticas de enfrentamen-
to e combate à intolerância 
religiosa e para estabelecer 
um canal de diálogo entre as 
religiões. O Fórum, pioneiro 

no país, foi implantado pela 
Lei nº 14.947/2013, tem 101 
representantes de 22 seg-
mentos religiosos e da so-
ciedade civil.

“Recebemos dezenas de 
denúncias que envolvem 
desde agressões verbais e 
físicas até depredações e 
incêndios de terreiros de re-
ligiões de matriz africana. A 
vítima é orientada a conta-
tar o Ministério Público e a 
Polícia Civil para ter resguar-
dado o seu direito de liber-
dade religiosa”, afirma a pre-
sidente do Comitê Gestor e 
secretária-geral do Fórum, 
Vania Maria da Silva Soares.  

“A Constituição Federal 
determina no artigo 5°, in-
ciso VI, que a liberdade de 
consciência e de crença é 

inviolável, sendo assegura-
do o livre exercício dos cul-
tos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas litur-
gias.”, afirma o secretário da 
Justiça e Cidadania.  

A campanha que trata 
da intolerância religiosa é 
permanente. As denúncias 
podem ser feitas pelo e-mail 
denunciaintoleranciareligio-
sa@justica.sp.gov.br ou pelo 
telefone (11) 3291-2624.

Tramita na Assembleia 
Legislativa de São Paulo pro-
jeto de lei da deputada Leci 
Brandão que estabelece pu-
nição administrativa à práti-
ca de atos discriminatórios 
por motivos religiosos.  O 
projeto inclui o pagamento 
de multas pelos agressores. 
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Artistas com deficiências farão 
apresentações na Sociedade 

Amigos de Vila Matilde
No próximo dia 13 de 

Abril, das 14h às 18h, a Socie-
dade Amigos de Vila Matilde 
em parceria com a ONG Mo-
bilização Artística, realizarão 
o 1º Sarau Protagonismo PCD 
na Zona Leste de São Paulo.

O evento gratuito, marca 
oficialmente a inauguração 
do elevador de acessibilida-
de, implantado recentemen-
te na sede social da SAVM, 
um sonho realizado devido 
ao grande empenho da atu-
al Diretoria e Conselhos, que 
nos últimos anos realizaram 
vários  eventos para arrecadar 
fundos e, contou também, 
com doações de parceiros e 
colaboradores.

 Sobre o evento:
Data: 13/Abril - 14h às 18h
Objetivo: Trazer arte, lazer e 

informação para todos 
Público Alvo: Artistas com 

deficiências e pessoas interes-
sadas no assunto

Classif. Indicativa: Livre
Local: SAVM - Sede Social

R. Dª Matilde,829 - Vl. Matilde

Clube do Choro se apresenta 
na Vila Carrão e espera receber

muito apoio do povo da ZL

No auditório da Vila Carrão, 
zona leste da capital, local com 
palco, piano, aparelhagem de 
som e com 100 cadeiras para 
acomodação das pessoas que 
gostam da música, o Clube do 
Choro fará apresentações gra-
tuitas aos amantes desse estilo 
musical. No segundo e quarto 
sábado do mês, a partir das 
16h, revivendo assim os bons 
tempos das rodas de Choro.

Em e-mail enviado à nossa 
redação, Afonso Carlos Zelli, 
fez um convite a todos para co-
nhecerem de perto o Chorinho 
Paulista.

“Sou adepto do gênero de 
Choro e recentemente gravei 
dois CDs de Chorinhos oficial-
mente, ou seja, não é pirata. 
Resolvemos aproveitar o au-
ditório para funcionar no mes-
mo, o Clube do Choro da Zona 

Leste, pois infelizmente não 
temos rodas de Choros na nos-
sa região” concluiu Zelli, que 
espera contar com o apoio e 
participação dos moradores e 
frequentadores da zona leste.

SERVIçO: 
Clube do Choro 

Onde: Av. Conselheiro Car-
rão, nº 2340 - Vila Carrão

Quando: 2º e 4º Sábado de 
cada mês - a partir das 16h


