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Amigos devem organizar vaquinha 
para que Lula saia da prisão

Advogados e ami-
gos do ex-presi-
dente Luiz Iná-
cio Lula da Silva 

devem organizar uma vaqui-
nha para arrecadar dinheiro 
destinado a pagar a multa de-
finida pelo STJ (Supremo Tri-
bunal de Justiça) no caso do 
triplex. Em julgamento sobre 
os recursos de Lula no caso, a 
5ª Turma do STJ determinou, 
na 3ª (23.abr), que o ex-presi-
dente pague indenização de 
cerca de R$ 2,5 milhões.

O pagamento da multa 
é 1 dos requisitos para que 

o presidente possa pedir o 
cumprimento do restante de 
sua pena em regime semi-
-aberto. As informações fo-
ram publicadas nesta quar-
ta(24) pelo jornal Folha de S. 
Paulo.

Os juízes também redu-
ziram a pena de  Lula, de 12 
anos e 1 mês,  para 8 anos, 
10 meses e 20 dias. Com essa 
redução, o ex-presidente po-
derá pedir cumprimento da 
pena em regime semi-aberto 
a partir de setembro. Antes, 
deve pagar a multa estipula-
da.

A arrecadação de contri-
buições financeiras para pa-
gar obrigações com a Justiça 
já foi usada anteriormente 
pelos petistas  José Dirceu, 
José Genoíno e Delúbio Soa-
res.

O prazo para que o ex-pre-
sidente passe para o regime 
semi-aberto pode ainda au-
mentar novamente, depen-
dendo do desfecho do julga-
mento sobre o caso em que 
é acusado de receber vanta-
gens indevidas em 1 sítio em 
Atibaia (SP).

Fonte: poder360.com.br

Lula, ex-presidente está 
preso em Curitiba desde 
7 de abril de 2018

Fatos que são notícias na região, utilidade pública, lazer, entretenimento e informações com credibilidade e imparcialidade...
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Governo de SP retoma obras 
da Linha 15-Prata na ZL

O Governador João Doria 
e o Secretário de Transportes 
Metropolitanos, Alexandre 
Baldy, vistoriaram no último 
dia 22, a futura Estação São 
Mateus, da Linha 15-Prata do 
Monotrilho. A visita técnica 
marcou a retomada das obras 
para conclusão de quatro es-
tações: Jardim Planalto, Sapo-
pemba, Fazenda da Juta e São 
Mateus, que devem ser entre-
gues até o fim deste ano. Com 
essa etapa concluída, a linha 
vai atender em torno de 350 
mil passageiros por dia útil, 
em 13 km de extensão e dez 
estações.

“Viemos fazer uma su-
pervisão das obras da Linha 
15-Prata, do Metrô, que foi 
reiniciada. A obra está em cur-
so e deverá ser concluída até 

31 de dezembro e, em janei-
ro, iniciam as operações do 
Monotrilho aqui para a zona 
leste, da cidade de São Paulo. 
Além disso, essa revitalização 
vai trazer também mais movi-
mento no comércio varejista e 
vai impactar na geração de no-
vos empregos na região”, disse 
o Governador.

Para finalizar as estações, 
o Metrô precisou relicitar as 

obras, após rescindir o contra-
to com a empreiteira Azevedo 
& Travassos e aplicar multas 
de mais de R$ 7 milhões por 
abandono dos serviços.

A nova empresa contra-
tada é a STER Engenharia, no 
valor de R$ 47,5 milhões, que 
também vai concluir a implan-
tação da ciclovia e do paisagis-
mo sob o traçado do monotri-
lho.

O M i n i s t é r i o 
da Cidadania 
anunciou a 13ª 
parcela do Pro-

grama Bolsa Família, promes-
sa de campanha do presiden-
te Jair Bolsonaro. O repasse 
será realizado em dezembro 
para todos os beneficiários, 

Anunciado o 13º do Bolsa Família
Benefício será pago em dezembro para todos os beneficiários

seguindo o calendário regu-
lar de pagamento. Com a me-
dida, a pasta terá um aumen-
to de R$ 2,58 bilhões em seu 
orçamento.

O programa atende às 
famílias que vivem em situ-
ação de pobreza e de extre-
ma pobreza, com renda per 

capita de até R$ 89,00 men-
sais e entre R$ 89,01 e R$ 
178,00 mensais (com crian-
ças ou adolescentes de 0 a 
17 anos). Em março de 2019, 
14.105.240 famílias recebe-
ram o total de R$ 2,6 bilhões. 
O valor do benefício médio 
foi de R$ 186,94.
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Acessibilidade em SP

Pessoas com deficiência ganham
oportunidade de emprego no Contrata SP

Ação é mais uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo para 
inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Cerca de 800 pessoas passa-
ram, no último dia 23, pela Expo 
Barra Funda durante o Contrata 
SP. O objetivo da ação é oferecer 
2.300 vagas de emprego exclusi-
vas para pessoas com deficiência. 
Trata-se de mais uma iniciativa da 
Prefeitura de São Paulo para in-
clusão de pessoas com deficiên-
cia no mercado de trabalho.

“Essa é mais uma ação da 
Prefeitura para garantir emprega-
bilidade para pessoas com defi-
ciência. Durante muito tempo se 
achou que a pessoa com defici-
ência era também incapaz. E não 
é. Elas têm muito a contribuir e 
eventos como este são para dar 
oportunidade a todos”, disse o 
prefeito Bruno Covas.

Organizada pelas Secretarias 
Municipais da Pessoa com Defi-
ciência (SMPED) e de Desenvol-
vimento Econômico e Trabalho 
(SMDET), e pela Subprefeitura da 
Lapa, a 6ª edição do Contrata SP 
conta com mais de 90 empresas.

“Hoje as empresas fazem o 
primeiro contato com os candida-
tos, conhecem um pouco do per-
fil de cada um. Feito isso já tem 
uma segunda etapa do processo 

Sarau Protagonismo PCD realizado 
na Vila Matilde foi um sucesso

No último dia 13, a Socie-
dade Amigos de Vila Matilde 
realizou em parceria com o 
grupo Mobilização Artística o 
Sarau Protagonismo PCD, vol-
tado exclusivamente à pessoas 
com deficiência. Esse evento 
marcou a 1ª Intervenção Artís-
tica Inclusiva na Zona Leste/SP. 
Com o total apoio da SMPED - 
Secretaria Municipal de Pessoa 
com Deficiência da  prefeitura 
de SP, o sarau foi realizado com 
enorme sucesso e aprovação 
dos participantes e convidados.

Suely Rezende, cadeirante 
e moradora de Vila Matilde, do 
grupo Mobilização Artística, foi 
quem organizou as inscrições 
e cronograma de apresenta-
ções junto aos artistas. Ela ini-
cialmente procurou o diretor 
social da SAVM, Júlio Belkis 
Köhler, propôs a ideia de parce-

ria para realizar o evento e, ao 
mesmo tempo, fazer a inaugu-
ração oficial do elevador para 
acessibilidade que, a entidade 
amigos de bairro, acabara de 
instalar.

O presidente Alexandre 
Bueno, apresentou o projeto 
aos diretores que logo foi acei-
to e abraçado por todos. “Esse 
evento vem de encontro com 
nossos objetivos após instala-
do o elevador, afinal de contas, 
temos um ótimo espaço, porém 
era pouco aproveitado pelas 
PCDs, por falta de acessibili-
dade, mas agora nossa “casa” 
está bem adaptada para rece-
ber e oferecer uma ótima con-
dição aos deficientes. A inau-
guração oficial do elevador 
não poderia ter sido em outro 
evento, afinal o equipamento 
foi muito usado, mais de 300 

viagens. Os artistas mostra-
ram aqui, mais do que seus ta-
lentos, trouxeram para todos, 
uma lição de vida, que não é o 
fato de ter uma limitação físi-
ca ou mental, que irá interferir 
para serem felizes e conviver 
em comunidade.

Agradeço aos apoiadores: 
SMPED - Secretário Cid Tor-
quato, que assim que soube de 
nossas necessidades nos aten-
deu prontamente com toda a 
infra-estrutura e lanches, ao 
Carlos Hashish da SABESP, que 
fez a doação de copos de água 
e, a todos voluntários que par-
ticiparam da organização do 
Sarau, pois sem eles, não seria 
possível fazer um evento dessa 
importância com a qualidade 
que foi realizado”,   concluiu o 
presidente da Sociedade Ami-
gos de Vila Matilde.

que pode ser direto na empresa. 
Esse processo todo deve ser fina-
lizado  em cerca de dois ou três 
meses”, destaca a secretária-ad-
junta da SMPED, Marinalva Cruz.

O Contrata SP visa a inserção 
no mercado de trabalho de pú-
blicos específicos, promovendo 
o encontro das pessoas com de-
terminado perfil para vagas es-
pecialmente selecionadas pelas 
empresas parceiras. Entre elas 
Latam, CIEE, Sonda e a Besni.

Os interessados (com todos 
os perfis) em vagas de emprego 
devem procurar uma das unida-
des do CATe. A relação das unida-

des com os endereços está dispo-
nível aqui.

Vagas exclusivas
Em cinco edições, o Contrata 

SP já colocou mais de 400 pesso-
as com algum tipo de deficiência 
no mercado de trabalho formal. 
Levantamento do Observatório 
Municipal da Pessoa com Defici-
ência feito durante as ações an-
teriores do programa aponta que 
49% dos profissionais já concluí-
ram o ensino médio e 15% deles 
têm ensino superior completo, 
rebatendo argumentos sobre 
a falta de qualificação e estudo 
para o preenchimento das vagas.

Foto: MARCELO PEREIRA/SECOM

Suely Rezende e equipe de Bocha Paralímpica Dupla de palhaços Cacau e Caju agitou a galera Aninha declamando poesias para o grande público

PCD de vários bairros da cidade, muitas vieram da Zona Sul Mona Rikumbi “A luta da mulher negra com deficiência no BR” Grupo de Forró Beijo Roubado - Instituto Abraça

Distribuição gratuita de copos de água da Sabesp Rinaldo Aic, Matildense, cantou vários sucessos da MPB Instituto Abraça - Tio Sérgio, Tia Rô e seus artistas

Fotos: Mauro Borges Filho

Cerca de 90 empresas disponibi-
lizaram mais de 2.300 vagas com 

salários de até R$ 5.000,00
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Coluna: O aluno e a imprensa comunitária

Matéria enviada pela aluna Rebeca da Silva de Sousa (10 anos) , 5º ano B
do ensino fundamental da  EMEF Assad Abdala - Jd. Maringá  

contato: emefaabdala@prefeitura.sp.gov.br

ce, não é vida aqui não!
Os animais tão morrendo, 

o nordestino não aguenta ta-
manha judiação.

Que Deus ouça nossas 
preces, não é vida aqui não!

A gente fica horrorizado 
vendo o filho chorar, ficamo 

O Nordeste está sofren-
do que tamanha judiação.

Não tem água nem ali-
mento, não é vida aqui 
não!

O sertanejo tá sofrendo 
a farta de água no sertão, 
tudo que planta não cres-

acuado de pensar na situ-
ação, 

Na morte de tudo e de 
todos, não é vida aqui não!

Os rios, lagos e riachos 
num tem água não!

Vamo tudo morre de 
sede, não é vida no Sertão!

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

Entretenimento & Educação

CORDEL: “A farta de água no Sertão”

Momento Inside Shows
CINEMA: O mês de Abril começou com uma das estreias mais aguardadas nos cinemas, o 
filme de herói Shazam, teve lançamento no dia 04. Dirigido por David Sandberg, Shazam é a 
nova aposta da DC Comics para emplacar de vez os seus heróis nos cinemas. No filme conhe-
cemos o adolescente Billy Baston que recebe de um antigo mago o dom de se transformar em 
um super-herói chamado Shazam. O mais interessante do filme é vermos um herói adolescen-
te em um corpo de adulto, as sacadas cômicas, cenas de ação e até as situações em que o herói 
se envolve são hilárias e diferentes do que estávamos acostumados a ver. O ator Zachary Levi 
está excelente no papel do herói, ele realmente nasceu para interpretar o Shazam.  
O cinema brasileiro não ficou pra trás! Ingrid Guimarães retorna as telonas com umas das suas 
personagens mais queridas pelo público, Alice, do filme De Pernas Pro Ar. Nesse terceiro filme 
Alice percebe que está esgotada de tanto trabalho e está perdendo o crescimento dos filhos, 
ela decide se aposentar após a sua tour nas lojas sexy delícia, que estão sendo lançadas por 
todo o mundo. Com direção de Júlia Rezende, De Pernas Pro Ar 3 teve seu lançamento no dia 
11, vale muito a pena conferir essa comédia brasileira nos cinemas. 
Um dos filmes mais esperados do ano chega aos cinemas no dia 25, Vingadores: Ultimato mar-
cará o fechamento de uma geração de heróis da Marvel. Depois de Thanos eliminar metade 
das criaturas vivas do mundo, os Vingadores que estão superando o luto pelos seus entes que 
faleceram, terão que bolar um novo plano para combater o vilão e salvar Tony Stark que está 
preso no espaço. Vingadores: Ultimato marcará uma grande reunião de heróis e ainda trará 
muitas surpresas para os fãs desse universo e dos HQs.

Anuncie no Jornal Infoleste: 
atendimento@infoleste.com.br
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Eventos/Promoções na ZL

Clube do Choro faz
apresentações na Vila Carrão

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.

Afonso Carlos Zelli, faz um 
convite a todos para conhece-
rem de perto o Chorinho Pau-
lista.

“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 
Tel.: 2851-4462

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

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

“Tudo Pra Ela” 
Campanha do Aricanduva

para o Dia das Mães

Para homenagear a figu-
ra materna, o Shopping Ari-
canduva, maior centro de 
compras e entretenimento 
da América Latina, receberá 
a Campanha de Mães “Tudo 
Pra Ela”. Neste ano, os parti-
cipantes concorrerão a dois 
carros zero km e participarão 
da ação comprou-ganhou, em 
que será possível receber kits 
de maquiagem. A ação ocor-
rerá entre os dias 18 de abril e 
13 de maio.

Serão distribuídos cinco mil 
kits da Faber-Castell, incluindo 
lápis batom nude, delineador 
de olhos preto e sombra Gol-
den. A entrega será feita até 
quando durarem os estoques, 
restrito a uma unidade por 
CPF. Os ganhadores dos carros 
serão anunciados no dia 14 de 

maio, no mall do Shopping.
Durante a campanha, a 

cada R$300,00 em compras 
nas lojas participantes, garan-
tirão um cupom para o sor-
teio. Entre segunda e quinta-
-feira (exceto feriados), até 
o dia 30 de abril, as chances 
serão dobradas, com o rece-

bimento de cupons em dobro.
Para participar é simples, 

basta apresentar as notas 
fiscais no posto de troca, re-
tirar o cupom e depositá-lo 
na urna, depois de responder 
a pergunta: “Qual é o maior 
Shopping da América Lati-
na?”.

Será possível concorrer a dois carros zero km e participar da 
ação comprou-ganhou, com kits de maquiagem da Faber-Castell

Grupo Um Toque a Mais
agita a 60ª Festa de
Ermelino Matarazzo

O dia 1° de maio 
é especial para 
a região com a 
conhecida fes-

ta do trabalhador e Aniver-
sário do tradicional Bairro da 
Zona Leste de São Paulo.

E este ano, o agito ficará 
por conta dos meninos do 
grupo Um Toque a Mais que 
festejam os seus 30 anos de 
carreira.

O grupo que esta com 
uma nova roupagem, conta 
com dois novos integrantes 
os músicos: Rikardinho e 
Marcinho.

Neste show, eles tra-
zem um repertório com 
vasto sucessos como “Vida 
Bandida”,”Por esse amor 
somente eu” e apresenta 
as novas músicas do seu re-
cente EP “Poemas e Versos” 
como: “Pega Leve” e “Dei-
xa eu me acalmar”.  Com a 
agenda lotada de shows em 
grandes casas de São Paulo 
e Interior, o grupo vai cele-
brar com seus fãs este mo-
mento especial na carreira.

A festa ainda conta com 
as apresentações de De-
mônios da Garoa, Sampa 
Crew, Diet Music Mamonas 
Assassinas Cover e muitos 
outros.

SERVIÇO:
60ª Festa de Ermelino Matarazzo

Local: Praça Benedito Ramos
em Ermelino Matarazzo

Horário: das 10h às 22h

Evento Gratuito



São Paulo/SP - Abril/20196

Após sete anos de re-
lacionamento, Adele 
está solteira. De acor-

do com a revista People, o 
casamento da cantora bri-
tânica com Simon Konecki. 
Porém, ao que tudo indica, 
a separação do casal pode 

custar muito para o bolso 
da cantora.De acordo com 
o jornal Daily Mail, a inglesa 
pode deixar metade de sua 
foturna de R$ 740 milhões 
(£ 145 milhões) para o ex. 
Ou seja, caso receba o valor, 
Simon pode emboçar cerca 

de R$ 340 milhões. Segundo 
a publicação, o motivo para 
isso é por que o ex-casal não 
anunciou nenhum contrato 
pré-nupcial quando se ca-
sou em 2016.Vale lembrar 
que Simon, ex-financista e 
fundador de um grupo de 

ajuda humanitária, assumiu 
o romance com a cantora 
publicamente em janeiro de 
2012, após terem sido flagra-
dos juntos em uma viagem 
romântica. Eles casaram em 
2016 e tem um filho de seis 
anos, Angelo. 
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De que
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Tóquio e
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Condição
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Francês
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de "hino"
Regiane
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No caso
de

Consoantes
de "siga"

3/oro. 4/pole. 5/d’alva — talão. 6/sister.

PASSATEMPO

Ex-MARIDO PODE FICAR COM METADE 
DO PATRIMôNIO DE ADELE

HORÓSCOPO

A sorte está ao seu lado. 
Não deixe de fazer uma 
fezinha. No trabalho, ex-
plore a sua criatividade. 
Pode pintar um serviço 
extra à noite. Você vai es-
banjar charme, carinho e 
romantismo.

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Assuntos de família vão 
exigir sua atenção ao 
longo do dia. Evite fa-
zer drama. Seu coração 
pode balançar por al-
guém do passado, mas 
avalie bem os prós e con-
tras antes de se envolver.

O céu indica sorte em 
parcerias ou em uma 
nova sociedade. Você 
também pode fazer acor-
dos vantajosos. Sinal ver-
de para assumir um novo 
compromisso ou oficiali-
zar a união com seu bem.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Os astros anunciam 
boas novidades e opor-
tunidades profissio-
nais para você. A saúde 
pede mais atenção. O 
romance receberá no-
vos estímulos à noite. 
Na paquera, busque 
alguém para namorar.

Cuidado para não con-
fiar demais nas pessoas, 
pois pode cair nas arma-
dilhas de gente falsa ou 
oportunista. Quem está 
livre terá mais certeza 
do que quer e vai es-
colher a dedo seu alvo.

Lua e Júpiter podem dei-
xar seu humor instável. 
Fique longe de gente pes-
simista. Encare o serviço 
e os desafios com todo 
seu entusiasmo. Novida-
des nas finanças à noite. 
União estável: não abuse 
das cobranças.

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Os astros convidam você a 
investir nos seus sonhos. 
Mas defina prioridades e 
busque apoio para trans-
formar ideias em reali-
dade. Pessoas discretas 
e misteriosas vão atrair 
você na paquera.

Você vai priorizar a car-
reira e vai fará o que es-
tiver ao seu alcance para 
se destacar no emprego. 
A noite promete bons 
momentos com amigos e 
ótima popularidade nas 
paqueras.

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

Você vai se interessar por 
tudo que possa abrir a 
sua mente ou trazer no-
vos caminhos para sua 
vida. Alegria com alguém 
de outra cidade ou com 
assuntos de Justiça. Mais 
afinidades com quem 
ama.

Lua e Júpiter vão acentu-
ar a sua intuição. Momen-
to pode trazer mudanças 
importantes ou a chance 
que você esperava para 
dar uma reviravolta em 
sua vida. Na conquista, 
seu charme será irresistí-
vel.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Você terá muita habili-
dade para se comunicar, 
o que deve facilitar bas-
tante seu trabalho e qual-
quer acordo que queira 
fazer. Na conquista, con-
verse para conhecer me-
lhor o alvo.

Deve ter facilidade para 
ganhar dinheiro, mas 
também pode exagerar 
nos gastos. Contato com 
alguém querido pode ale-
grar sua noite. Se já achou 
seu par, estimule o diálo-
go e controle o ciúme.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

Você precisará desses in-
gredientes: 2 colheres 
de sopa de aveia, 2 co-

lheres de sopa de mel e 1 gaze. 
Instruções: Lave o rosto com 
água morna e use um sabone-
te neutro. Umedeça a aveia na 
água fria e com a gaze espalhe-
-a pelo rosto em movimentos 

BELEzA

circulares. Em seguida, enxá-
güe o rosto com água gelada 
e passe o mel, deixando por 
15 minutos. Lave novamen-
te o rosto com água gelada e 
passe, em seguida, um creme 
hidratante. 

A esfoliação pode ser feita 
semanalmente.

FRANGO À PASSARINHO 
SUPER CROCANTE

CULINÁRIA

INGREDIENTES:
12 pedaços de frango cortados 
na junta (passarinho)
5 dentes de alho amassados 
com sal a gosto
1 cebola bem picada
4 colheres (sopa) de cheiro-
verde bem picado
5 colheres (sopa) de suco de 
limão
1 colher(café) de tempero 
baiano
1 xícara de farinha de trigo
1 colher(sopa) de orégano
1 colher(chá) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
Misture em tigela, com os pe-
daços de frango, o alho amas-
sado, a cebola, o cheiro ver-
de, o limão e tempero baiano.
Deixe descansar por 10 minu-
tos.

Em uma tigela à parte, mistu-
re a farinha de trigo, o oréga-
no e o fermento.
Coloque a segunda mistura 
em cima da primeira e tape, 
agitando bem, para que a 
farinha e os ingredientes se 
misturem bem aos pedaços 
de frango.
Frite em panela alta, com 
óleo bem quente, deixando 
dourar(aproximadamente 15 
minutos).
Retire, coloque em papel toa-
lha para escorrer e disponha 
numa travessa, enfeitando 
com salsa picada.
Ficam bem crocantes, tais os 
que são feitos em lanchone-
tes especializadas, a grande 
diferença é o sabor bem mais 
agradável e caseiro.
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Esfoliação caseira 
para o rosto

Financista e a cantora estavam junto há sete anos
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A obrigatoriedade do uso 
de cinto de segurança, em vi-
gor há 21 anos, ainda é igno-
rada por boa parte dos brasi-
leiros, principalmente entre 
aqueles que viajam no banco 
de trás. Dados da Associação 
Brasileira de Medicina de Trá-
fego indicam que, se por um 
lado, o equipamento é utili-
zado por 97% dos passageiros 
dianteiros, por outro, o cená-
rio se inverte completamente: 

Depois de impactar mais 
de 30 mil donos de bares, res-
taurantes e mercados durante 
o Carnaval, período aquecido 
para o comércio, a Federação 
Brasileira de Hospedagem e 
Alimentação (FBHA) e o Fórum 
Nacional Contra a Pirataria e 
a Ilegalidade (FNCP) iniciam 
uma nova fase da campanha 
de conscientização sobre a lei 
que define o valor mínimo de 
R$ 5,00 para venda de cigarros 
e a importância do combate ao 
contrabando.

A campanha teve início com 
a ativação das redes sociais das 
entidades e segue com o envio 
de material informativo para 
cerca de 100 mil estabeleci-
mentos em todo o país, escla-
recendo sobre a lei do preço 
mínimo (n.o 12.546/2011) e 

O Governador João Doria e 
o Secretário de Estado da Saú-
de, José Henrique Germann 
Ferreira, participaram, nesta 
quarta-feira (10), da abertura 
da campanha de vacinação 
contra gripe. A expectativa é, 
em parceria com os municí-
pios paulistas, imunizar 90% 
da população-alvo de 13,2 
milhões de paulistas contra o 
vírus Influenza.

“A vacina é segura e eficaz. 
Neste momento, convocamos 
os pais e responsáveis para le-
varem as crianças aos postos, 
bem como gestantes e mu-
lheres que tiveram filhos nos 
últimos 45 dias”, destacou o 

SP inicia campanha de vacinação contra gripe
Secretário José Henrique Ger-
mann.

As ações serão desenvolvi-
das em mais de 11,4 mil pos-
tos de vacinação em todo o 
Estado, entre postos fixos e vo-
lantes, com a mobilização de 
mais de 39 mil profissionais. A 
campanha ocorrerá em duas 
etapas, de acordo com a di-
retriz do Ministério da Saúde, 
responsável por encaminhar 
as doses da vacina para todo 
o país.

A primeira etapa começa 
no dia 10, voltada a gestantes, 
puérperas (com até 45 dias 
após o parto) e crianças a par-
tir de seis meses e menores 

de seis anos. Nesta fase, tam-
bém haverá uma campanha 
para atualização das carteiras 
vacinais dos pacientes desse 
grupo.

Entre 22 de abril e 31 de 
maio, serão vacinados, na se-
gunda etapa, os demais gru-
pos de risco, como idosos, pro-
fissionais da saúde, população 
indígena, professores e pa-
cientes com doenças crônicas, 
como asma, diabetes, doenças 
imunossupressoras e outras.

No dia 4 de maio, ocorrerá 
o “Dia D” de vacinação, quan-
do os postos funcionarão no 
sábado, das 8h às 17h.

“A vacina que está sendo 

aplicada aqui é produzida pelo 
Instituto Butantan e, hoje, 
início da campanha de imuni-
zação contra a gripe, as doses 
começam a ser aplicadas nos 
postos de saúde”, destacou o 
Governador João Doria.

A vacina é produzida pelo 
Instituto Butantan, que neste 
ano disponibilizou 64 milhões 
de doses ao Governo Federal 
para a realização da campanha 
em todo o Brasil. Segundo re-
comendação da OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde), a 
vacina de 2019 irá prevenir a 
população-alvo contra o vírus 
Influenza dos tipos A (H1N1), 
A (H3N2) e B.

Cerca de 100 mil comerciantes recebem alerta sobre risco 
de prisão para quem vender cigarros abaixo de R$ 5,00

as graves consequências que 
os varejistas podem sofrer ao 
descumpri-la: prisão por até 5 
anos, proibição de venda des-
ses produtos e perda do regis-
tro no Simples Nacional.

“Os cigarros ilegais vindos 
do Paraguai são vendidos abai-

xo do preço mínimo estabele-
cido por lei e financiam o cri-
me organizado, que controla o 
contrabando e gera violência”, 
diz Edson Vismona, presidente 
do FNCP. “A venda de cigarros 
ilegais no País cresceu e bateu 
um novo recorde, de 54%, em 

2018, segundo pesquisa do Ibo-
pe”, completa Vismona.

O material foi customizado 
para cada região do país, evi-
denciando aos comerciantes as 
marcas ilegais mais comerciali-
zadas. Em São Paulo, a princi-
pal marca do contrabando é a 

Eight.
Para o presidente da Federa-

ção Brasileira de Hospedagem e 
Alimentação (FBHA), Alexandre 
Sampaio, esse alerta é um im-
portante para os comerciantes 
“Os donos dos bares e restau-
rantes têm um papel essencial 
no combate contra o mercado 
ilegal de cigarros. Vender esses 
produtos também é crime e fi-
nancia as organizações crimino-
sas e a violência”.

Mercado ilegal de cigarros
De acordo com uma pes-

quisa realizada pelo Ibope em 
2018, o mercado brasileiro foi 
inundado por 57 bilhões de ci-
garros contrabandeados, o que 
equivale a 54% do total. Uma 
das principais consequências 
negativas desse avanço foi o 
crescimento da evasão fiscal. 

No ano passado, o Brasil deixou 
de arrecadar R$ 11,5 bilhões 
em impostos somente em fun-
ção do contrabando de cigar-
ros, mais do que conseguiu 
arrecadar no mesmo período 
sobre o setor, R$ 11,4 bilhões. 
O valor sonegado é 1,6 vezes 
superior ao orçamento da Polí-
cia Federal para o ano, e pode-
ria ser revertido para a constru-
ção de 121 mil casas populares 
ou 6 mil creches.

Em São Paulo, cerca de 
54% dos cigarros vendidos são 
ilegais, o que equivale a cerca 
de R$ 1,5 bilhão que os cofres 
públicos deixaram de arrecadar 
em ICMS. De 2015 à 2018, o 
mercado ilegal de cigarro cres-
ceu 39% em volume em São 
Paulo, chegando a 18,8 bilhões 
de unidades.

Contrabando de cigarros paraguaios aumenta nas grandes cidades do país

93% dos brasileiros não usam cinto de segurança no banco traseiro
93% dos ocupantes traseiros 
não aderem ao item.

Para a diretora da ProSimu-
lador, Sheila Borges, as justifi-
cativas entre os passageiros, 
geralmente, são similares. “En-
tre as desculpas mais comuns 
estão a falsa sensação de pro-
teção oferecida pelos bancos 
dianteiros e o desconforto 
proporcionado pelo cinto de 
segurança”, afirma.

Ferimentos e mortes pode-

riam ser evitados diariamente 
se as normas fossem cumpri-
das. Uma estimativa da Socie-
dade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia (Sbot) indica 
que o equipamento reduz em 
45% o risco de óbitos nos ban-
cos dianteiros e em até 75% 
nas poltronas traseiras. Em 
caso de colisão o ocupante que 
não utiliza o dispositivo de se-
gurança é projetado para fren-
te com peso 15 vezes maior. “A 

eficácia do cinto de segurança 
é comprovada. Seu uso evita 
que os ocupantes sejam proje-
tados contra as partes internas 
ou arremessados para fora de 
um veículo, em situações de 
acidentes”, reforça Sheila.

Para reverter este cenário, 
segundo a diretora da ProSi-
mulador, uma inversão cultu-
ral seria importante, além do 
investimento em educação e 
fiscalização. “Um não funcio-

na sem o outro. Hoje, os maus 
hábitos são passados de gera-
ção a geração, dos mais velhos 
aos mais novos, que crescem 
acreditando que as más con-
dutas dos pais são corretas no 
trânsito. Para conscientizar a 
população, o ideal seria inse-
rir o tema trânsito, ainda que 
de forma transversal, desde a 
educação nas escolas. Assim, 
as próprias crianças ajudariam 
a multiplicar a concepção de 

prevenção e a cultura da se-
gurança no trânsito, pois elas 
passariam a cobrar atitudes 
corretas dos pais”, explica.

Além disso, Sheila acredita 
que é preciso melhorar a fisca-
lização. “Com blitz educativas 
e também punitivas. Primeiro 
a educação, de modo infor-
mativo. Depois, aos que não 
se adequam, as multas e puni-
ções poderiam ser aplicadas”, 
conclui.
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As cores mar-
cantes e plu-
ralidades da 
Mostra Inter-
nacional de 

Cultura e Artesanato (MICA) 
atrai os olhares atentos dos 
visitantes do Centro Comer-

Com cerca de 340 praças 
e áreas verdes na jurisdição, a 
Subprefeitura Penha dispõe de 
um Viveiro batizado de “Vivei-
ro Tiquatira”, utilizado para o 
plantio e cuidado com mudas 
que serão usadas na revitaliza-
ção de praças ou pontos antes 
utilizados para descarte irregu-
lar.

No último dia 18, o local 
recebeu a visita do secretário 
municipal das Subprefeitu-
ras, Alexandre Modonezi de 
Andrade, acompanhado do 
subprefeito da Penha, Thiago 
Della Volpi e os subprefeitos 
de Aricanduva, Fernanda Gal-
dino, Ermelino, Flávio Ricardo 
Sol e Itaquera, Jamil Yatim.

As autoridades também 
acompanharam os serviços 
de tapa-buraco e zeladoria na 
região e se deslocaram para o 
Mercado Municipal da Penha. 
Localizado no centro do bair-
ro, há 48 anos, o tradicional 
equipamento reúne a garra e 
entusiasmo dos permissioná-
rios para inovar e buscar novas 

Mostra Internacional de Cultura 
e Arte é destaque no Aricanduva

Que tal dar uma volta ao mundo e, de quebra, 
se surpreender com a cultura de diversos países?

cial Aricanduva, o maior cen-
tro de compras e entreteni-
mento da América Latina. A 
exposição reúne artigos de 
artesanato de diferentes pa-
íses do mundo: Grécia, Egito, 
Quênia, Polinésia France-
sa, entre outros. Gratuita, a 

mostra ocorrerá até o dia 30 
de abril, na Praça de Eventos 
do Shopping Aricanduva.

Integram a MICA mais de 
1 mil itens, além de exposito-
res nativos, que falam inglês, 
híndi, árabe e dialetos afro. 
O evento tem como objeti-

vo promover o intercâmbio 
entre culturas, visando gerar 
interesse do público à diver-
sidade ao redor do mundo 
e, mais do que isso, criar um 
vínculo de respeito em prol 
das diferenças raciais e cul-
turais.

Subprefeitura Penha valoriza a 
revitalização de espaços públicos

estratégias em trazer novos 
públicos e melhorias ao es-
paço. O secretário, Alexandre 
Modonezi conversou com os 
presentes, desta vez, também, 
acompanhados do vereador 
Toninho Paiva. 

O subprefeito da Penha, 
Thiago Della Volpi, destaca a 
importância das ações. “A ad-
ministração municipal prioriza 
valorizar os espaços públicos e 
conservá-los para a utilização 
de toda a população, como o 
Viveiro Tiquatira, o Mercado 
Municipal e esta área sob o 
viaduto Cangaíba”. 

Da esq. p/ direita: Subprefeitos: Jamil Yatim(Itaquera), Thiago Della 
Volpi(Penha), Flávio Ricardo Sol(Ermelino), Secretário municipal 
das Subprefeituras, Alexandre Modonezi de Andrade e Fernanda 
Galdino(Aricanduva)

Vereador Toninho Paiva, acompanhou a visita e 
vistoria na região da Penha

Viveiro Tiquatira inaugurado em 2009, o espaço 
público é destaque entre outras subprefeituras


