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Fechado há 20 anos, vereador confirma 
a volta do Hospital da Vila Carrão, será?

Fatos que são notícias na região, utilidade pública, lazer, entretenimento e informações com credibilidade e imparcialidade...
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Recentemente em en-
trevista ao Jornal da Re-
gião, o vereador Gilson 
Barreto(PSDB), afirma que 
tem se empenhado muito 
para resolver a questão so-
bre o Hospital de Vila Carrão, 
em conversa com o prefeito 
Bruno Covas e com o atual 
secretário municipal de Saú-
de, Edson Aparecido, o vere-
ador disse à reportagem que 
“em breve, o esqueleto do 
que restou do antigo hospital 
será demolido e será iniciado 
os trabalhos para a constru-

ção de um CER (Centro de Es-
pecialidade de Reabiliatação) 
e depois um Hospital DIA. 
Eu tenho colocado dinheiro 
do orçamento da PMSP, por 
sinal já tem R$ 1 milhão pra 
começar. É um compromisso 
do prefeito Bruno Covas com 
a população da Zona Leste”, 
concluiu o vereador.

Desde que foram encerra-
das as atividades do Hospital 
no começo do século, vários 
parlamentares tentam resol-
ver essa “novela” e trazer de 
volta um hospital para a re-
gião. Agora fica a pergunta, 
será que  desta vez a popula-
ção verá um “Final Feliz”?

Em 2014 a Prefeitura de São Paulo arrendou o patrimônio e desde então surgiu inúmeras promessas de reabertura. 
Em 2015 uma placa na fachada do prédio informava que o valor da obra seria de R$ 400 mil e seria “entregue” em 2016
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A Subprefeitura Penha 
recebe o serviço de recape-
amento em mais três vias 
importantes de sua jurisdi-
ção. Desta vez serão atendi-
das a Avenida Gabriela Mis-
tral e as Ruas Bolivar Ribeiro 
Boaventura e Nilza, distritos 

Fundação Procon-
-SP, vinculada à Se-
cretaria da Justiça 

e Cidadania, enviou no últi-
mo dia 16, recomendação 
às empresas GOL, LATAM, 
AZUL, AVIANCA, DECOLAR, 
CVC, VIAJANET, BOOKING, 
HOTEL URBANO e 123 VIA-
GENS, para adoção imediata 
de medidas quanto ao forne-
cimento de informações cla-
ras, prévias e precisas, sobre 
as dimensões da bagagem de 
mão.

Em 10 de abril a Associa-
ção Brasileira das Empresas 
Aéreas (ABEAR) iniciou cam-
panha para adoção de novas 
regras sobre uso de bagagem 
de mão em voos domésticos. 
As bagagens fora do padrão 
precisarão ser despachadas 
nos check-ins das compa-
nhias aéreas, estando sujei-
tas a cobranças de acordo 
com o tipo de franquia con-
tratado para a viagem. 

Segundo a ABEAR as me-
didas estabelecidas para 
estas bagagens são: 35 cen-
tímetros de largura, 25 cen-
tímetros de profundidade 
e 55 centímetros de altura, 
incluindo rodinhas e a alça, 
respeitando o peso máximo 
de dez quilos.

Na notificação, o Procon-
-SP esclarece que, de acordo 
com determinações de legis-
lação em vigor, as compa-
nhias aéreas devem assegu-

No ano em que a criação do 
Microempreendedor Individual 
(MEI) completa dez anos, o Se-
brae-SP promove, entre os dias 
20 e 24 de maio, a 7ª edição da 
Semana do MEI. Neste ano, o 
evento terá como tema “Conhe-
cimento para você, sucesso para 
o seu negócio!”. As atividades 
são gratuitas. Os MEIs são pro-
fissionais de mais de 500 ativida-
des que podem ter renda anual 
de até R$ 81 mil e contar com 
um funcionário. Atualmente, há 
cerca de 8,3 milhões de MEIs no 
Brasil, sendo mais de 2,2 milhões 
apenas no Estado de São Paulo.

Durante a semana do MEI, 
os dois escritórios regionais do 
Sebrae-SP na zona leste da ca-
pital terão atividades voltadas 
para tirar dúvidas sobre o fun-
cionamento da modalidade e 
orientar sobre as vantagens da 
formalização, promover oficinas 
de capacitação, apresentar ideias 
de negócios e dar orientação fi-
nanceira, além de permitir que 
o empreendedor já registre um 
CNPJ para sua atividade. Outros 

Nova etapa do Programa Asfalto Novo 
chega a jurisdição da Sub Penha

Rua Bolivar Ribeiro Boaventura foi a primeira a ser 
concluída; Av. Gabriela Mistral será concluída até julho

Subprefeito Thiago Della Volpi(ult. à direita) e equipe 
da Sub-Pe, acompanharam a conclusão dos trabalhos

da Cangaíba e Penha.
Os serviços foram inicia-

dos em 02 de maio com a 
readequação de passeio e 
sarjetas das vias para reti-
rada da capa asfáltica antiga 
e nova receber a nova mas-
sa asfáltica, novo asfalto. A 

Rua Bolivar Ribeiro Boaven-
tura foi a primeira a ser con-
cluída, o último trecho foi 
acompanhado pelo subpre-
feito da Penha, Thiago Della 
Volpi.

Nesta fase serão recape-
adas cerca de 30 mil metros 

quadrados e a previsão será 
de concluir os serviços até 
julho deste ano.

As Avenidas Dr. Assis 
Ribeiro e Padres Oliveta-
nos também foram atendi-
das pelo Programa Asfalto 
Novo.

GRATUITO:
Curso de Cabeleireiro

Nível Básico
Aulas às Quartas-feiras

das 8h às 10h
Inscrição somente

dia 26/05 das 19h às 20h
Rua Paes de Linhares, 580  

Jardim Maringá - ZL/SP
WhatsApp: (19) 98432-7827

Início do Curso:
dia 29 de Maio

Quer aumentar sua renda e vencer a crise?

Saiba a nova regra
de bagagem de mão

rar que as informações sobre 
as dimensões da bagagem 
de mão e outras correlatas 
sejam prestadas ao consumi-
dor de forma clara, prévia e 
precisa em todas as fases da 
contratação dos serviços, in-
clusive no pós-venda, antes 
da execução do serviço.

Todos os canais e parcei-
ros comerciais (como agên-
cias de viagens, lojas físicas, 
dentre outros) também de-
vem seguir as mesmas deter-
minações, já que o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) 
determina que os fornecedo-
res são solidariamente res-
ponsáveis.

A fundação ressalta que 
todos os documentos e in-
formes disponibilizados ou 
entregues ao consumidor 
devem conter a mesma infor-
mação de forma a permitir à 
imediata e fácil compreen-
são. 

 Eventual cobrança do 
despacho da bagagem de 
mão poderá se configurar 
como prática abusiva nos 
termos do CDC, caso fique 
configurado que o consu-
midor não foi devidamente 
informado dos critérios de 
classificação e dimensões da 
mesma.

 As empresas que não 
cumprirem essas recomen-
dações poderão ser autua-
das e responder a processo 
administrativo.

Sebrae-SP realiza a 
Semana do MEI na 

zona leste da capital

serviços gratuitos, como a ela-
boração da Declaração Anual, 
impressão de DAS e consulta de 
débitos também estarão dispo-
níveis.

Cada dia da semana da MEI 
trabalha um tema específico. Os 
temas serão os seguintes:

Segunda, 20: Inspiração - 
Como tornar seu negócio um su-
cesso, Terça, 21: Inovação - Faça 
a diferença, Quarta, 22 - Admi-
nistre seu dinheiro, Quinta, 23: 
Potencialize seu negócio e Sex-
ta, 24: Marketing Digital - Estra-
tégias para alavancar as vendas.

Para consultar toda a pro-
gramação nas unidades e saber 
como participar das atividades 
online, acesse:
semanadomei.sebraesp.com.br 

ou ligue: 0800-570-0800 
SERVIÇO: SEMANA DO MEI

Data: 20 a 24 de maio
Local: Sebrae-SP ER Leste I - 

Rua Itapura, 270 – Tatuapé. Tel. 
(11) 2090-4250.

Sebrae-SP ER Leste II - Rua 
Victorio Santim, 57 – Itaquera. 
Tel. (11) 2056-7120

De 20 a 24 de maio, pro-
gramação oferece atividades 
e orientações gratuitas para 
empreendedores e interes-
sados em abrir um negócio

Governo Aberto aproxima população 
da administração municipal

Em tempos de redes so-
ciais, estreitar relações e 
abrir as portas para os mu-
nícipes é um dos intuitos da 
Subprefeitura Penha.

Essas iniciativas estão em 
andamento desde o segundo 
semestre de 2018 e buscam 
aproximar a população da 
administração municipal com 
encontros como o Sub Penha 
Esclarece e o Gabinete Trans-
parente.

Recentemente, a Secre-
taria de Governo considerou 
esses projetos como desta-
que de Governo Aberto e 
com o aval do subprefeito 
da Penha, Thiago Della Volpi, 
irão compartilhar com outras 
subprefeituras e secretarias. 
Dessa maneira, munícipes de 
outras regiões da cidade te-
rão a oportunidade de estrei-
tar esse relacionamento com 
o poder público.

“As iniciativas que a Sub-
prefeitura Penha tem ado-
tado, sejam o Sub Esclarece, 
seja o Gabinete Transparen-
te, e até essas novas que a 
gente tem colocado, são de-
senvolvidas no sentido de 
aproximar a população do 
poder público, e dessa for-
ma, desconstruir o conceito 

que muitos tem sobre a ino-
perância e a insuficiência dos 
trabalhos, quando se referem 
ao poder público, mais espe-
cificamente a Subprefeitura. 
A ideia é passar ao munícipe 
a realidade de que o poder 
público está junto com a po-
pulação e busca junto com a 
população alternativas para 
os problemas da cidade”, 
destaca o subprefeito.

SUBPENHA ESCLARECE
Inicialmente batizado de 

“PRPenha Esclarece”, o pro-
jeto para discutir assuntos 
pertinentes a administração 
municipal foi criado em 5 de 
setembro de 2018.

Entre os temas abordados 
estão:

- “Projeto City Câmeras” 
(05/09/2018); “Áreas Mu-
nicipais: Autorização, Con-
cessão e Permissão de Uso” 
(19/09/2018);  “Lei da 1hora” 
(03/10/2018); “Assistência 
Social: Panorama de SMA-
DS em nossa jurisdição e 
orientações para regulariza-
ção de ONGs e instituições” 
(13/02/2019); “Adoção de 
Praças” (20/03/2019); “Ade-
quação de Calçadas e Aces-
sibilidade” (17/04/2019); 
“Conhecendo as ETECs: 

Oportunidades de capaci-
tação profissional gratuita 
na jurisdição da Sub Penha” 
(08/05/2019); Previsto: “Mí-
dia Local: o papel dos veícu-
los de comunicação para os 
bairros”.
 GABINETE TRANSPARENTE

Estreitar relações, esse é 
o foco do “Gabinete Transpa-
rente”.

O projeto foi iniciado em 
1º de fevereiro de 2019, às 
sextas-feiras, 10h. Depois 
estendido para edições no-
turnas, às terças-feiras, 19h. 
E no último dia 9 de maio, re-
alizado o primeiro “Gabinete 

Transparente – Distrital”. Em 
parceria com a página do Fa-
cebook, Diarinho da Penha 
SP já é possível saber qual o 
distrito escolhido: a Penha é 
claro. O encontro com os mu-
nícipes aconteceu no auditó-
rio do SENAC Penha.

Essas reuniões foram cria-
das para interação dos mu-
nícipes com o subprefeito e 
assim ter a facilidade de tra-
tar de demandas, projetos e 
saber a rotina da subprefei-
tura em um só lugar. Todos 
os participantes recebem um 
RAIO-X com as ações desen-
volvidas pela Sub Penha.
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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

Lixo não ouve, não anda e não pensa. A limpeza da nossa 
cidade também depende de você. Diariamente, são
produzidas 20 mil toneladas de lixo que precisam ser 
descartadas de maneira correta nos dias de coleta. 
Utilize as lixeiras. Reutilize e recicle. Colabore com aqueles 
que fazem tudo para deixar nossa cidade sempre limpa.

SE O LIXO É DE TODOS, 
A RESPONSABILIDADE
NÃO PODE SER SÓ DELE.
COLABORE.

#lixoénolixo prefeitura.sp.gov.br
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Zona Leste é a primeira região beneficiada com internet de mais qualidade e novos pontos de acesso. Parque Ibi-
rapuera será contemplado ainda este mês, informou o prefeito Bruno Covas em visita ao bairro do Itaim Paulista

A Prefeitura de São Paulo 
lançou no último dia 15, na 
praça Silva Telles, Itaim Pau-
lista, Zona Leste da cidade, 
expansão do Programa WiFi 
Livre SP. Até 2020, São Paulo 
será a metrópole com a maior 
rede pública de Wi-fi da Amé-
rica Latina.

Segundo o prefeito Bruno 
Covas, cabe ao poder públi-
co colaborar na igualdade de 
disputa entre as pessoas por 
uma vaga no mercado de tra-
balho. “Lutamos há anos con-
tra o analfabetismo. E agora 
a gente tem um novo desafio 
que é o analfabetismo digital.  
Por isso estamos ampliando 
os pontos de Wifi na cidade”, 
disse.

A capital paulista conta 

Por *Leonardo Torres
 
Quantas vezes você escuta ou fala “eu não aguento mais”; “isso não é 

para mim”; “eu não me sinto confortável fazendo isso ou aquilo”. Estamos 
em uma linha tênue: de um lado, pessoas que não enxergam o sentido de 
suas vidas porque realmente elas vivem vidas que não dão sentido a elas; 
do outro, pessoas que não tentam, não vão atrás de seus sonhos e se colo-
cam em posição de vítima, pois a zona de conforto é melhor do que ter que 
sair mundo afora para buscar seu sentido de vida. E a verdade é que buscar 
o sentido é lidar constantemente com frustrações. 

E parece que perdemos a capacidade de lidar com frustrações. Venho 
me perguntando sobre as novas gerações que os especialistas chamam de 
“floco de neve”, “nem nem”, etc. A questão é que, se não estamos sabendo 
lidar mais com as frustrações, estamos condenados à extinção. Em qualquer 
aspecto da vida, seja físico, social, psicológico, cultural, o cosmos (ordem) só 
se faz a partir do caos (desordem), e isso é um ciclo que retroage infinita-
mente um sobre o outro. Precisamos nos frustrar para nos reorganizar, para 
seguir em frente em nosso caminho de vida. Onde não há desordem de vez 
em quando, há entropia (falta de trocas), e entropia é sinônimo de morte. 
Podemos chamar isso de autopoiesis ou resiliência, a capacidade de se re-
organizar depois do caos. Essa é a ignição e a chave da vida. 

Porém, essas gerações novas se formaram pautadas mais por algoritmos 
que entregam conteúdos que os fazem se reafirmar enquanto ser e estar 
no mundo. Por vezes, não somente as redes sociais, mas as drogas lícitas e 
ilícitas são uma um bálsamo, um anestésico, para fugirmos dos problemas. 
Isso tudo é um perigo, pois gera “mesmidade”, ou seja, baseados em um 
narcisismo profundo, estamos cada vez menos trocando conhecimento, sa-
bedorias, realidades, etc.. 

“Mesmidade” é conviver com o mesmo. Viver e estar no mesmo é con-
fortável e nada frustrante. Estamos cada vez mais mimados pela dinâmica 
comunicacional das redes sociais e da mídia como um todo. O ser humano 
não percebeu, mas nada sobrevive a “mesmidade”. Em uma floresta, a di-
versidade é exemplo. Na monocultura, nem as abelhas sobrevivem, devi-
do às toxinas, a falta de diversidade de pólen, etc.. Na sociedade alemã, a 
“mesmidade”, no sentido de um pensamento unilateral, portanto, totalitá-
rio, levou o Nazismo ser democraticamente eleito. Devemos lembrar ainda 
que não houve racionalidade alguma que tornou os nazistas conscientes. A 
racionalidade é fundada nas emoções. 

Devemos rumar para a alteridade: a capacidade de reconhecer e convi-
ver com o diferente, com a diversidade. Ela nos promoverá algumas frus-
trações, pois o embate com o outro sempre nos comove (move ambos) e 
assim fará com que nós aprofundemos o conhecimento, as sabedorias e as 
experiências de vida. Diversidade e alteridade é a chave.

 
*Leonardo Torres, 28 anos, Palestrante, Professor, Doutorando em Co-

municação e Cultura Midiática e Pós-graduando em Psicologia Junguiana

Lixo não ouve, não fala e não pensa.. Então, a limpeza da nossa cidade também depende de você. Afinal, são 20 mil toneladas de resíduos gerados diariamente e que pre-
cisam ser descartados de maneira correta, pois são grandes proliferadores de doenças e causadores de entupimentos de bueiros que levam à ocorrência de enchentes. 
Descarte o lixo somente nos dias de coleta. Utilize as lixeiras. Reduza, reutilize e recicle. Colabore com aqueles que fazem tudo para deixar nossa cidade sempre limpa.

Wi-fi GRATUITO em SP
Prefeitura SP lança programa de

expansão da rede pública de Wi-fi

hoje com 120 pontos de aces-
so dispostos nas praças e par-
ques, rede que faz com que 
a administração municipal 
desembolse R$ 12 milhões ao 
ano. Com a expansão da rede 
de conectividade, São Pau-
lo terá 621 pontos de acesso 
livre e gratuito à internet, in-
cluindo equipamentos públi-
cos e pontos turísticos, sem 
onerar os cofres públicos.

“Estamos propondo um 
modelo de financiamento 
pelo setor privado que econo-
miza recursos públicos e as-
segura internet de qualidade 
para todas as regiões, pensan-
do principalmente nas pesso-
as que não têm condições de 
ter acesso a um pacote de da-
dos”, destaca Daniel Annen-

berg, secretário municipal de 
Inovação e Tecnologia.

A expansão do Programa 
WiFi Livre SP traz novidades 
como a conectividade em 
equipamentos públicos, a 
modernização da infraestru-
tura digital já existente e a 
preocupação em garantir que 
toda a cidade seja beneficia-
da.

Estudante de medicina e 
morador dos arredores da 
praça, Leandro da Silva Sou-
za aprovou a iniciativa. “Nós 
precisamos de mais ações 
como essa para incentivar a 
população a utilizar a inter-
net. Pretendo utilizar as redes 
para estudar, ler livros online 
e me comunicar via WhatsA-
pp”, disse.

Mais de trezentos pontos 
de acesso foram direcionados 
para regiões de vulnerabili-
dade social, promovendo a 
democratização do acesso à 
internet e a inclusão digital. 
Postos de saúde, telecentros, 
clubes desportivos, CEUS, 
teatros e bibliotecas, além 
de praças e parques, serão 
contemplados com internet 
pública e gratuita, ampliando 
o perfil das pessoas que utili-
zam a rede e sua usabilidade. 
Os 120 pontos já existentes já 
estão passando por moderni-
zação, de forma escalonada, 
para aumentar a qualidade da 
navegação e da abrangência 
do sinal, oferecendo um ser-
viço de conexão ainda melhor 
para o cidadão.

As redes sociais e a 
geração “floco de neve”

Foto: Maurinho/MB Mais Brasil
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Homenagens às Mães de 
Vila Matilde e região

Show e Bingo Beneficente na SAVM

No útimo dia 10, o 
empresário Mau-
ro Borges, pre-

sidente do CONSEG de Vila 
Matilde - Campanha Droga 
Mata - em parceria com a 
PMSP(SubPenha) e o vere-
ador Toninho Paiva, realiza-
ram um Show em homena-
gem às mães no salão social 
da Sociedade Amigos de Vila 
Matilde. Com a presença de 
artistas da região como  Wil-
son Caboclo,  Banda Zumm - 
Roger & Danilo - e Mamonas 
Cover Diet Music, os convi-
dados curtiram muita música 
boa e dançaram a noite toda.

O momento mais espera-
do do Show foi a apresenta-
ção do cantor Nilton César, 
famoso nos anos 70, fez su-
cesso com a música “Férias 
na Índia” e “Professor apai-
xonado”, ele frequentava  os 
principais programas de TV 
daquela época, como de Sil-
vio Santos, Jovem Guarda e  
Chacrinha.

Nilton César, prestes a 
completar 80 anos em Junho, 
mostrou que ainda continua 
forte e preparado para gran-
de espetáculo, ele cantou 
por quase duas horas, levan-
do todos os fãs ao delírio. O 
cantor distribuiu rosas e tirou 

várias selfies com os fãs.

BINGO DAS MÃES

No último domingo(19), 
a Diretoria da Sociedade 
Amigos de Vila Matilde rea-
lizou um Bingo Beneficente 
em homenagem às mães do 
bairro e região.

Centenas de pessoas vie-
ram e lotaram o salão social 
da entidade, mesmo embai-
xo de muita chuva, em bus-
ca dos prêmios anunciados, 
uma geladeira, uma TV Led, 
um Microondas, um Rack, 
rodadas em dinheiro e vários 
outros prêmios. 

O presidente da SAVM, 
Alexandre Bueno, aproveitou 
para agradeccer aos colabo-
radores e parceiros que do-
aram os prêmios “Graças ao 
trabalho sério e uma gestão 
transparente, a nossa entida-
de voltou a ter credibilidade 
junto aos comerciantes da 
região e, principalmente, os 
moradores do bairro volta-
ram a frequentar os even-
tos da casa. Fico feliz por 
saber que nosso trabalho 
está surtindo efeito e, com 
certeza, a próxima direto-
ria dará continuidade a isso, 
afinal meu mandato encerra 
agora em Dezembro e, após 

8 anos dedicados à SAVM, 
vou me afastar por um tem-
po, irei em busca de realizar 
meus projetos profissionais, 
mas antes quero agradecer 

publicamente nossos parcei-
ros que sempre nos ajudam: 
Shopping Aricanduva, Verea-
dor Toninho Paiva, Loja Pas-
choal Móveis, RST Serviços 

Terceirizados, Grupo MB, Co-
légio Objetivo Vila Matilde, 
Camisaria Le Mark, Perfu-
marias Prime e Cheirosinha, 
Chups Sorveteria, Padaria 

Okinawa, Saborícia e, recen-
temente entrou como apoia-
dor, a Faculdade Van Gogh. 
Obrigado a todos” concluiu o 
presidente.
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Educação &  Entretenimento

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

Momento Inside Shows
CINEMA: No mês de Maio, a Disney lança um novo live action de uma das animações mais 
famosas da casa, Aladdin chega aos cinemas no dia 23. O desenho de Aladdin foi lançado em 
1992 e foi um dos maiores sucessos do cinema na categoria de animações, agora a Disney 
trás uma nova leitura da história, com um tom mais sério e atores reais.  A fotografia do filme 
está muito mais bonita e com tons fortes, sempre dando referências ao desenho clássico, às 
músicas originais estarão no live action e ainda teremos surpresas de acordo com o diretor do 
filme, Guy Ritchie. Dando vida ao personagem principal Aladdin, temos o ator Mena Massoud, 
Naomi Scott interpreta a princesa Jasmine e Will Smith dá a sua interpretação ao inesquecível 
gênio da lâmpada. 
Se você gosta de filmes de ficção científica com um toque de suspense, não pode perder a 
estreia de Godzilla II: Rei Dos Monstros. O filme é uma sequência ao filme de 2014, que traz 
o famoso monstro japonês de volta para as telonas. Com a direção de Michael Dougherty, 
Godzilla vem criando uma grande expectativa para os fãs dos efeitos 3D. O elenco conta com 
grandes nomes como Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Sally Hawkins e muitos outros nomes. 
O filme chega aos cinemas no dia 30. 
MÚSICA: A cantora americana Ally Brooke fez uma breve passagem pelo Brasil nesse mês de 
Maio. Pra quem não conhece, Ally fez parte da girlband Fifth Harmony, que foi criada no famo-
so reality show X Factor Americano. Agora em carreira solo, a cantora fez apresentações em 
rádios do seu novo single chamado Low Key. Sua passagem pelo país foi marcada por muita 
simpatia, fotos com fãs, novidades do seu primeiro álbum solo e muita música. Todos os sin-
gles e vídeos da cantora estão disponíveis nas plataformas digitais e no youtube.

Anuncie no Jornal Infoleste: 
atendimento@infoleste.com.br

Coluna: O aluno e a imprensa comunitária

Matéria enviada pela aluna Paloma Venâncio Paiva Ignez, aluna do 6º A
do ensino fundamental da  EMEF Assad Abdala - Jd. Maringá  

contato: emefaabdala@prefeitura.sp.gov.br

com o outro, mas não é só 
isso. 

As pessoas que agridem 
as outras através de palavras 
devem fazer isso por se acha-
rem melhores ou mais pode-
rosas, não é? Algumas vezes, 
por não aceitar perder uma 
competição - ou até mesmo 
quando ganha - a criança 
agride a outra, colocando 
apelidos. 

Outro problema é a ne-
cessidade de revidar. Por 
exemplo: um colega te xin-

Existem vários tipos de 
violência. A mais comum 
nas escolas é a violência 
verbal. Mas por que os 
alunos se agridem verbal-
mente? Essa pergunta nin-
guém consegue respon-
der, infelizmente. 

Violência verbal é usar 
palavras para magoar as 
pessoas. Podem ser xin-
gamentos e bullying. Ela 
acontece muitas vezes 
através de brincadeiras 
bobas que um aluno faz 

gou, você xinga de volta, 
ele não aceita e te bate. 
Isso acontece muito hoje 
em dia. 

Alguns podem dizer 
que não revidam ou não 
agridem, mas cada um 
deve assumir a sua res-
ponsabilidade. As autori-
dades da escola também 
devem observar e tomar 
atitudes. Se todos colabo-
rarem daremos um passo, 
pode até ser pequeno, 
mas já é um passo.

Como começa a violência 
verbal nas escolas?
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AJoelma voltou a de-
sabafar sobre seu fim 
de casamento con-

turbado com Ximbinha. Em 
entrevista ao canal do jorna-
lista Raphael Acioli, no You-
tube, a loira revelou ter pas-
sado por um processo nada 
fácil para conseguir liberar 
o perdão ao músico. “Já 
perdoei. Foi difícil porque 
eu lembro que comecei a 
sentir muita coisa ruim den-
tro de mim, e eu disse para 
Deus que precisava perdoar 
e pedi ajuda, porque eu não 
conseguia. Fiquei três noites 
de joelhos chorando e disse: 
‘eu não quero isso dentro de 
mim porque está me fazen-
do mal’”, iniciou a loira, que 
passou recentemente por 
uma harmonização facial. 
JEJUM PARA PERDOAR O EX

Com ordem de restrição 
contra o ex, Joelma ainda 
relembra que precisou ficar 
sem comer para esquecer o 
passado com o guitarrista. 
“Recebi uma mensagem de 
uma pastora de Belém. Ela 
disse para eu fazer sete dias 
de jejum, e no final de cada 
jejum apresentar um copo 

com água, porque a água na 
Bíblia representa o Espírito 
Santo. E falou que quando 
eu tomasse essa água, dizer 
assim: ‘Deus, que essa água, 
que representa o Espírito 
Santo, amoleça o mal que 
está dentro de mim, que está 
petrificado dentro de mim’. 
E assim eu fiz. No sétimo dia 
eu consegui perdoar, graças 

a Deus”, disse. Separados 
desde 2015, a cantora e Xim-
binha são pais de Yasmin e 
Yago, que não possuem boa 
relação com o artista.
JOELMA SOFREU AGRESSÃO 

DE XIMBINHA: ‘NÃO ERA 
PRA ESTAR VIVA HOJE’
Em outro momento, Jo-

elma já sentiu medo de 
Ximbinha por ter sofrido 

agressões. “Eu estou viva, é 
porque um cantor que traba-
lhava junto comigo me tirou 
da mão da pessoa na hora. 
Porque não era nem para eu 
estar viva hoje. A minha vida 
estava tão ligada e amarrada 
ao meu casamento. Eram o 
meu trabalho, a minha famí-
lia, os meus sentimentos de 
mulher, tudo entrelaçado. 
Era tão preso, tão amarra-
do, que era quase impossível 
separar. De repente tudo de-
saba. Arrancaram as minhas 
forças, eu me sentia como 
se fosse um zumbi. Mas eu 
pensei: ‘eu preciso me le-
vantar’. Eu não podia acei-
tar aquela situação”, disse. 
Segundo ela, a força para 
seguir em frente veio de sua 
mãe: “Hoje me sinto plena. 
Me sinto completa. Hoje 
ninguém vai me impedir de 
ser feliz. A minha mãe me 
ensinou a ser independente. 
Ela criou sete filhos sozinha. 
Meu pai saiu de casa quan-
do e tinha 8 anos. Ele saiu 
para trabalhar e nunca mais 
voltou. A força dela é muito 
maior que a minha”.

(Rahabe Barros/Purepeople)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

DS
SEMINARIO

MISEROOSB
MAGEFITA
BRANCOE
OMEOEMA

V
ELASMATAR

ORIGEMNR
DSARMEU

COPOSCARD
FATIOVA

FESTABIO
ROPROSA

BRONZEADOR
OASTROE

D

S

(?)-Sena,
jogo de
loteria

Interjei-
ção de
alegria
(bras.)

Escola
para

padres

Orquestra
Sinfônica
Brasileira

(sigla)

Pobre;
neces-
sitado

Município
do interior
do Rio de
Janeiro

Criatura 
de outro
planeta
(abrev.)

Galho
utilizado

pela
rezadeira

Voto em
(?), forma 
de protesto
do eleitor

O último
dente a

nascer no
homem

Ave dos
cerrados

brasi-
leiros

Artefato
de cera

(pl.)

Bumba
(?) boi,
dança

folclórica

Princípio;
começo

Pedir de
volta o

dinheiro 
emprestado

Cartão,
em inglês

Utensílios
erguidos

num
brinde

Compo-
nente do

sal de
cozinha

Consome-
se em

chamas 

Reunião
de come-
moração

A forma 
desenha-

da do
círculo

Conversa
fiada
(fam.)

Produto
utilizado
na praia

Qualquer
corpo

celeste

(?) Motta,
cantor

e compo-
sitor

Desmontar 
(a barraca)

Fe (Quím.)

É responsável pela
coordenação do
corpo humano

Mastiga feito o rato 

Verbo do
homicida 
Destrói;
consome 

(?) adesi-
va: durex
Alimen-
tar-se 

Irmão 
do pai

À (?): à
superfície

Sílaba de
"assar"
Peça de

cavar (pl.)

"Vida", em
"Biologia"
Garrafa de
refrigerante

Aviso so-
noro de am-
bulâncias

Laço

4/card — magé. 5/velas. 6/mísero — sirene.

PASSATEMPO

JOELMA PERDOOU O Ex-MARIDO, 
XIMBINHA, COM AJUDA DE PASTORA: 

‘SETE DIAS DE JEJUM’

HORÓSCOPO

O desejo de expandir seus 
interesses tem tudo para 
crescer. No serviço, redo-
bre a dedicação ao cuidar 
das tarefas. Valorize tudo 
o que você e a sua alma 
gêmea têm em comum.

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Confie em seu potencial 
para apresentar novas 
ideias e fazer bons con-
tatos no trabalho. Pode 
contar com a sorte em 
todas as áreas! Paquera 
ou namoro pode se firmar.

Há chance de fechar um 
bom negócio ou encon-
trar um novo emprego. 
Com Sol e Mercúrio ilumi-
nando o seu signo, você 
vai esbanjar energia! Na 
vida a dois, mostre sua 
sensualidade.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Você pode se interessar 
por assuntos místicos 
ou misteriosos. No tra-
balho, agir em parceria 
pode ser a melhor ma-
neira de melhorar seu 
desempenho. Excelen-
tes energias no amor.

Você pode contar com 
ótimas energias para dar 
conta do serviço. Talvez 
seja necessário ceder em 
algumas coisas para man-
ter a harmonia com al-
guém próximo. Você pode 
ter sorte na conquista.

Pode ter boas novas en-
volvendo dinheiro, mas é 
melhor ter mais atenção 
com os gastos, especial-
mente se quiser evitar 
novas dívidas. O romance 
está protegido pelos as-
tros.

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Boa fase para lidar com 
assuntos que exigem dis-
crição. Há sinal de desa-
fios no trabalho, por isso, 
é melhor não exigir que 
tudo seja feito do seu jei-
to. Terá uma dose extra 
de sorte na conquista.

No trabalho, será mais 
fácil melhorar a comuni-
cação com os colegas se 
trabalha em equipe. As 
amizades estão em des-
taque e pode se divertir 
na companhia da turma. 
A dois, aposte no diálogo.

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

Terá a proteção das es-
trelas para negociar um 
aumento ou encontrar 
um emprego que pague 
melhor. Em casa, não exi-
ja que tudo seja feito do 
seu jeito. Entrosamento 
na relação amorosa.

Poderá confiar em sua 
intuição logo cedo. As 
finanças devem trazer 
excelentes resultados. 
Aproveite para poupar 
um pouco. Atração por 
alguém que mora longe 
pode ficar mais forte.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Fase que a família terá 
um papel importante em 
sua vida, inclusive na área 
profissional. Concentre-
-se no que precisa resol-
ver. Se está em busca de 
um novo amor, dê uma 
chance a alguém de fora.

A comunicação será a 
chave para se entender 
melhor com colegas e 
clientes. Aproveite para 
ouvir ideias diferentes. 
Cuide mais do corpo. Pai-
xão à primeira vista pode 
surpreender!

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

•Para dar um brilho es-
pecial aos lábios, passe uma 
sobra cintilante apenas na 
parte interna deles, após o 
batom.

•Recupere a textura do 
seu rímel pingando umas go-
tinhas de soro fisiológico ou 
óleo mineral, se ele for a pro-
va d’água.

•Quando a sua base esti-
ver chegando ao fim, corte o 
tubo no topo e retire o pro-
duto para aproveitá-lo por 
inteiro.

•Higienize seus pinceis de 

BELEzA

maquiagem em um recipien-
te com água e xampu neutro.

•Abusou do glitter? Óleo 
de coco ajuda a remover o 
produto do rosto e do corpo.

•Para durar mais tempo, 
aplique o batom, uma cama-
da de pó e mais uma camada 
de batom.

•Para diminuir os olhos 
aplique lápis na área interna 
dos cílios. Para aumentá-los, 
aplique na parte externa.

•Use uma fita adesiva na 
lateral dos olhos até a pon-
ta da sobrancelha para fazer 

CHOCOLATE QUENTE
ESPECIAL

CULINÁRIA

INGREDIENTES:
1 litro de leite desnatado
1 lata de leite condensado
4 colheres (sopa) de 
chocolate em pó
2 colheres (sopa) de amido 
de milho
canela em pó para polvilhar

MODO DE PREPARO:
Misture em tigela, com os pe-

Bater todos os ingredientes 
no liquidificador (menos a 
canela).
Levar ao fogo em temperatu-
ra média até o líquido ferver 
engrossar.
Servir em xícaras, polvilhar 
com canela.
Para um sabor especial pode 
se colocar chantilly sobre a xí-
cara de chocolate.

Dicas e truques 
para dar um toque 
especial na make Ca

ro
l F

ill
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ns

ta
gr

am

uma delineado gatinha per-
feito.

•Umedeça levemente o 
pincel antes de passar a som-
bra para que ela dure mais 

tempo.
•Xampu Johnson’s é óti-

mo para remover maquia-
gem, principalmente na área 
dos olhos.

Joelma fez jejum para esquecer sofrimento: 
‘Recebi uma mensagem de uma pastora de Belém’
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O médico nefrologista Dr. 
Marcos Alexandre Vieira, presi-
dente da Fundação Pró-Rim – re-
ferência nacional em tratamento 
e transplantes renais - chama a 
atenção para a importância de se 
observar a cor da urina. Segundo 
ele, um simples olhar pode pre-
venir doenças como uma insufi-
ciência renal. Muito mais do que 
eliminar toxinas do organismo, 
a urina e suas manifestações de 
cor e aspecto, podem revelar 
muito sobre a saúde, especial-
mente dos rins.

Qual é a cor normal da urina?
R: A cor ideal da urina é ama-

relo claro.
Se a urina está transparente, 

significa que a pessoa ingeriu 
muita água?

R: A urina bem clara pode in-
dicar que há água em excesso.

Quando urina está amarelo-
-escura é preocupante?

R: A cor pode ser considera-
da normal, porém é um sinal que 
precisa ingerir mais água.

Urina vermelha o que pode 
ser?

R: Se for persistente, pode 
indicar problemas no fígado, rim, 
próstata, infecção ou ainda um 
tumor.

Se a cor da urina está casta-
nha ou marrom, qual o indicati-
vo?

R: Indica que pode ser desi-
dratação severa ou problemas 
de fígado.

Urina verde ou azul o que 
pode significar?

R: Pode ser de comida, me-
dicação ou ainda infecção bacte-
riana.

Prefeitura institui política 
municipal sobre álcool

e outras drogas
A Prefeitura sancionou nesta 

segunda-feira(20), a lei que ins-
titui a Política Municipal Sobre 
Álcool e Outras Drogas. O obje-
tivo da lei é executar ações de 
prevenção, atenção e reinser-
ção social de usuários de álcool 
e outras drogas.

“Se trata de um problema 
crônico de saúde pública.  E 
um problema crônico de saúde 
pública não se resolve da noite 
para o dia. Precisamos de uma 
política de médio a longo prazo 
para que a cidade possa enfren-
tar esse tema”, destacou o pre-
feito Bruno Covas.

Pela primeira vez, a capital 
paulista contará com instru-
mentos legais claros e eficientes 
para lidar com um tema delica-
do e complexo. Entre os passos 
a serem seguidos de agora em 
diante está a nova etapa do Pro-
grama Redenção, que começa 
agora. O objetivo do progra-
ma, que começou em 2017, é 
atender aos usuários abusivos 
de crack e outras drogas que se 
encontrem em situação de vul-
nerabilidade ou risco social.

O Programa Redenção faz 
parte do Programa de Metas 
2019-2020, anunciado recente-
mente pelo prefeito Bruno Co-
vas. A meta é de reduzir em 80% 
o número de usuários de drogas 
em logradouros públicos, em 
quadrilátero específico, na re-
gião da Luz e oferecer 600 no-
vas vagas em locais específicos 
e capacitados para atendimento 
humanizado em saúde e assis-
tência social para essas pessoas. 
O orçamento previsto até 2020 

Medicina & Saúde
A cor da urina pode 

revelar doenças

Existe uma quantidade ideal 
de água para pessoas com mais 
de 50 anos de idade? Ou a pró-
pria cor da urina revela a quanti-
dade certa?

R: Pessoas com 50 anos ou 
mais devem se hidratar sob 
orientação. Pessoas saudáveis o 
consumo em torno de 2 litros é 
adequado. Pessoas com doenças 
como insuficiência cardíaca ou 
renal exige a orientação médica 
e de um nutricionista.

Urina alaranjada pode ser
consequência de remédios?
R: Urina com cor laranja pode 

estar muito concentrada. Além 
disso, medicamentos como fe-
nazopirina podem deixar a urina 
laranja. Doenças do fígado tam-
bém podem deixar a urina laran-
ja ou escura

Urina vermelha levanta a 
primeira suspeita de ter comido 
beterraba?

R: Urina vermelha deve ser 
avaliada. Pode ser sangue na 
urina. A beterraba pode alterar a 
cor da urina também, mas é tem-
porário e, quando o consumo é 
maior. Toda urina com suspeita 
de hematúria, ou sangue, deve 
ser investigada.

O paciente pode produzir 
excesso de bilirrubinas, que po-

dem ser eliminadas pelos rins e 
colorir a urina de cor marrom?

R: Sim pode ser a presença 
de bilirrubinas.  A urina também 
pode ficar turva ou com altera-
ção da cor pela presença de in-
fecção ou bactérias.

Verde ou azul pode ser o co-
rante azul de metileno, utilizado 
na fabricação de algumas medi-
cações?

R: A urina verde ou azul pode 
ser pela presença de altos níveis 
de cálcio no sangue, infecção e 
medicamentos como sepurin.

Em que casos são necessá-
rios procurar imediatamente 
um médico? 

R: Prestar atenção na cor da 
urina deve ser um hábito simples 
e que a qualquer suspeita é im-
portante procurar um médico, 
pois um exame de urina pode 
alertar sobre algo mais sério.

Para finalizar, médico afir-
ma que o bom aspecto da urina 
pode ser mantido com a inges-
tão de água na quantidade cor-
reta. “A água é muito importante 
para o organismo. Nada funciona 
bem sem a água. Ela mantém o 
aparelho renal em perfeito fun-
cionamento, melhora o sistema 
cardíaco, neurológico, faz bem 
para a pele e estômago”, finaliza.

para o Redenção é de R$ 276,1 
milhões.

Entre as principais diretrizes 
desta nova fase do Redenção 
estão o tratamento, seja por 
redução de danos ou por absti-
nência, levando-se em conside-
ração a individualidade e nível 
da autonomia dos usuários. 
Será criado o Serviço Integrado 
de Acolhida Terapêutica (SIAT), 
com ações integradas de saúde 
e assistência e social, e refor-
mulação do Programa Opera-
ção Trabalho, com ampliação e 
diversidade da oferta de quali-
ficação profissional, visando a 
reinserção social.

O foco da nova fase do Re-
denção é o SIAT, com ações nas 
áreas de saúde, assistência e 
reinserção social divididos em 
três eixos: abordagem, acolhi-
da temporária e tratamento e 
profissionalização, com inserção 
social. Os usuários abordados 
no SIAT I serão encaminhados, 
de maneira totalmente voluntá-
ria, aos SIAT II ou III que estarão 
sendo montados pela Prefeitura 

em algumas áreas da cidade. 
Nesses locais, as pessoas aten-
didas terão acolhimento e po-
derão optar pelos tratamentos 
oferecidos, sem qualquer tipo 
de coação ou internação com-
pulsória. Os SIAT serão criados 
em áreas públicas e estratégicas 
na cidade.

“Temos um núcleo gestor de 
casos. Esse grupo avalia caso a 
caso os beneficiários. Isso sig-
nifica que o cidadão só chega-
rá para Trabalho se ele estiver 
apto, na fase de saída. Isso signi-
fica estar no tratamento e estar 
preparado para receber os be-
nefícios do Programa Operação 
Trabalho”, afirmou a secretária 
de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, Aline Cardoso.

Com as ações de saúde e as-
sistência e reinserção social ofe-
recidas em locais definidos e de-
terminados, a Prefeitura espera 
eliminar o fluxo de usuários de 
crack na região da Cracolândia e 
em outros logradouros públicos 
na cidade, um problema que se 
arrasta há anos.

Prefeito Bruno Covas espera eliminar em SP o fluxo na Cracolândia 
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Empreendimento ganha cenários e intervenções para fotografias

O Shopping Anália Fran-
co oferece aos clientes mais 
uma experiência divertida. O 
Espaço #eunoanalia, localiza-
do no Piso Orquídea, convida 
os consumidores a se inspira-
rem pelos cenários, formas e 
cores alegres e a fazerem sel-
fies e fotos em grupo.

A atração conta com di-
versos espaços interativos 
para que os clientes usem 
para tirar fotos. Em um dos 
temas, por exemplo, o visi-
tante consegue simular que 
está flutuando sobre uma 
cama, já em outro pode 
brincar em uma piscina de 
bolinhas. Quem quiser com-
partilhar a experiência nas 
redes sociais, poderá usar 
a hashtag #eunoanalia para 
encontrar outros registros 
feitos no espaço. 

“Queremos que os fre-

O Programa Dire-
ção Segura – ação 
coordenada pelo 

Detran.SP para a prevenção 
e redução de acidentes e 
mortes no trânsito causados 
pelo consumo de álcool com-
binado com direção – autuou 
36 pessoas em operações 
realizadas entre a noite de 
sábado e a madrugada do 
domingo(12) na zona leste da 
capital. Ao todo, foram fisca-
lizados 170 veículos nas ave-
nidas Jacu Pêssego e Afonso 
de Sampaio e Sousa.

Os condutores foram au-
tuados por embriaguez ao 
volante ou recusa ao tes-
te do etilômetro e terão de 
pagar multa no valor de R$ 
2.934,70, além de responde-
rem a processo administrati-
vo no Detran.SP para a sus-
pensão do direito de dirigir 
por 12 meses.

AÇÃO INTEGRADA

O Programa Direção Segu-
ra integra equipes do Detran.

São Paulo e Minas Ge-
rais lideram a lista, que traz 
números referentes a 2018. 
Levantamento realizado pela 
Seguradora Líder compara as 
indenizações por morte pa-
gas pelo Seguro DPVAT e da-
dos das Secretarias Estaduais 
de Segurança Pública

Maio é o mês de conscien-
tização sobre a violência no 
trânsito e a realidade no Bra-
sil ainda é preocupante. Se-
gundo um levantamento rea-
lizado pela Seguradora Líder, 
administradora do Seguro 
DPVAT, em nove estados bra-
sileiros o trânsito deixou, em 
2018, mais vítimas fatais do 
que os crimes de homicídio, 

A Prefeitura de São Paulo 
e o Departamento Estadual 
de Investigações Criminais 
(DEIC) divulgaram na última 
sexta-feira (17) balanço da 
Operação Comércio Legal de 
combate à pirataria realiza-
da desde terça-feira (14) na 
região do Brás. Foi a maior 
operação desde setembro 
de 2017 com a apreensão de 
370 toneladas de mercado-
rias ilegais. Foram utilizados 
26 caminhões para o trans-
porte de um total de 3 mi-
lhões de itens.

Desta vez, a ação se con-
centrou no comércio ilegal 
de itens de vestuário em um 
Shopping na Rua João Teodo-
ro, no Brás, região central da 
capital.

Segundo o prefeito Bruno 
Covas, eram quatro estabele-
cimentos distintos e apenas 
um deles tinha alvará com a 
Prefeitura. “São 500 boxes. 
Todos vendendo mercadoria 
pirata. Tudo será apreendi-
do. O estabelecimento com 
alvará tem o prazo de cin-

Maio Amarelo
Programa Direção Segura autua 36 
motoristas na zona leste da capital

Blitze de fiscalização da Lei Seca foram realizadas entre a noite de sábado e a 
madrugada do domingo; Ao todo, 170 veículos foram fiscalizados na Zona Leste

SP, das polícias Militar, Civil 
e Técnico-Científica. Pela Lei 
Seca (lei nº 12.760/2012), to-
dos os motoristas flagrados 

em fiscalizações têm direito a 
ampla defesa, até que a Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) seja efetivamente sus-

pensa. Se o condutor voltar 
a cometer a mesma infração 
dentro de 12 meses, o valor 
da multa será dobrado.

Trânsito mata mais que crimes 
violentos em nove estados do país

latrocínio e lesão corporal 
seguida de morte. O levanta-
mento compara o total de in-
denizações pagas por morte 
pelo seguro obrigatório e os 

dados das Secretarias Esta-
duais de Segurança Pública. 
São Paulo e Minas Gerais lide-
ram a lista, com 5.462 e 4.127 
sinistros pagos por acidentes 

fatais no trânsito contra 3.464 
e 3.234 óbitos por crimes vio-
lentos, respectivamente.

Os nove estados somaram 
mais de 17 mil pagamentos 
do Seguro DPVAT destinados 
à cobertura por morte, re-
presentando 46% do total de 
sinistros pagos por acidentes 
fatais em todo o país no ano 
passado. Já os crimes violen-
tos somaram 12.559 óbitos 
no mesmo período. Na se-
quência às localidades que 
lideram a lista, estão Paraná 
(2.712 sinistros X 2.088 mor-
tes violentas); Santa Catarina 
(1.537 X 840); Mato Grosso 
(1.143 X 978); e Piauí (1.111 
X 615).

co dias para apresentação 
de defesa e os outros três 
já serão lacrados a partir de 
hoje”, disse o prefeito no pri-
meiro dia da operação.

Comercializar produtos 
piratas é crime. O contraban-
do financia o crime organiza-
do e gera prejuízos em todos 
os níveis: o consumidor, com 
produtos de qualidade du-
vidosa; a indústria, que dei-
xa de vender e reduz seus 
investimentos e empregos; 
e o Governo, que arrecada 
menos.

Segundo o delegado Wag-
ner Carrasco, titular da 1ª 
Delegacia de Investigações 
Sobre Propriedade Imaterial 
(Antipirataria) todos os in-
divíduos identificados como 
responsáveis pelos boxes 
responderão criminalmente 
por isso.

Os imigrantes que traba-
lhavam nos boxes receberam 
atendimento social da Prefei-
tura por meio da Secretaria 
Municipal de Direitos Huma-
nos e Cidadania.

É a maior operação desde setembro de 2017. 
Total chegou a 3 milhões de itens apreendidos

Espaço #eunoanalia leva
experiência instagramável
ao Shopping Anália Franco

quentadores do Shopping 
Anália Franco se divirtam ao 
visitarem o empreendimento 
e que possam compartilhar 
esses momentos nas redes 
sociais”, conta Marcelle Na-
guib, gerente de marketing 
do centro de compras. 

Operação Comércio Legal no Brás 
apreende 370 toneladas de mercadorias


