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LuCAS DANTAS

Maluf preso pode representar o
fim de uma era: a da impunidade
Em 24 de maio, este espaço foi aberto para falar da condenação de Paulo Maluf, sentenciado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), um dia antes, a sete anos e nove
meses de prisão em regime fechado, além de multa de R$ 1,3
milhão. O fato foi tratado como “algo novo na Justiça brasileira” e uma síntese de que “o Brasil não é mais o mesmo”.
Há quase sete meses, a pergunta que foi feita era se Maluf
seria, enfim, levado à prisão. Demorou em vir a resposta, mas,
finalmente, ela foi dada. O ministro Edson Fachin determinou
e ontem de manhã, por volta das 9h, o icônico político paulistano se entregou à Polícia Federal, se apresentando na sede
da instituição, na Lapa, Zona
Oeste da Capital.
Se tudo sair como quer a
Se for para o Complexo
Justiça da Vara de Execuções
da Papuda, Maluf estará
Penais do Distrito Federal, o
em boa companhia, pois
Geddel Vieira, Lúcio Funaro nobre deputado federal pelo
e Ricardo Saud já estão lá PP deverá também passar
uma temporada no Complexo
da Papuda, em Brasília, um
dos símbolos destes novos tempos de Brasil. Por lá já estiveram
personas notórias, como Rodrigo da Rocha Loures, José Dirceu e
José Genuíno. E lá ainda estão o ex-ministro Geddel Vieira Lima,
o operador Lúcio Funaro e o executivo da JBS Ricardo Saud.
Enfim, Maluf ficará em boa companhia. Aos 86 anos e com
uma longa folha corrida de desserviço ao bem público e de favorecimento a si mesmo, o político passa por mais um vexame
em sua trajetória política. Símbolo de um tempo de impunidade do qual o Brasil luta para se apartar, o ex-prefeito da Capital e ex-governador biônico de São Paulo poderá finalmente
sentir que a Lei e a Justiça são para todos. Em 2005, ele chegou
a sentir este “dissabor”, ao ser preso, juntamente com o filho,
Flávio, mas logo o STF fez o favor de libertá-lo. Agora, o mesmo
Supremo voltou a agir, mas desta vez para fazer com que se
cumpra imediatamente a pena já imposta a ele por lavagem
de dinheiro. Espera-se que, desta vez, não se faça favores com
a Justiça, mas que o destino do nobre parlamentar seja traçado
simplesmente conforme as leis e em função de seus atos.
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Chegando – Faltam poucos dias para o Natal e, como todo ano, o clássico pinheiro não pode faltar na paisagem

Ponto
de Vista
EDMILSON SOUZA

Professor de História, Educador
e vereador em Guarulhos
Facebook: vereadoredmilson
souzasantos / E-mail: edmilson
cultura@gmail.com

Lei ataca área
social e servidor
Com a pretensa renegociação
da dívida do Estado de São Paulo
com a União, o governador Geraldo Alckmin imporá ao povo o Projeto da Morte que afetará serviços
e trabalhadores públicos. Aprovada pela Assembleia Legislativa,
com resistência da oposição, a lei
prevê cortes nas áreas sociais e o

A política estadual beneficia
empresas, empreiteiras e bancos
com dinheiro de setores básicos
congelamento de salários.
O projeto vai na trilha de lei federal que determina que o refinanciamento de dívidas dos Estados e a
captação de novos recursos estejam
associados a cortes de despesas. Ou
seja, nada de investimentos essenciais e de infraestrutura à população.
A retirada de recursos do orçamento para refinanciar dívidas,
acumuladas ao longo de décadas
pelo atual governo e seus antecesso-

res, afetarão a educação, saúde e outros setores básicos. Os funcionários
públicos, incluindo trabalhadores
da educação e médicos, ficarão dois
anos sem aumento de salário.
Na ponta, quem pagará a conta será o povo. Neste momento
de aprofundamento da crise econômica e social, desemprego e
desmonte de políticas públicas,
milhões de famílias serão afetadas, incluindo as dos trabalhadores do Estado. No País que ataca
direitos e garantias, os que mais
precisam ficam desassistidos.
A exemplo do governo federal,
a política estadual beneficia empresas, empreiteiras e bancos com dinheiro de setores básicos. Não é de
hoje que vemos o governo destruir
a educação, a saúde, o transporte, saneamento e programas sociais.
Mas eternas obras como Metrô e Rodoanel, exploração de
serviços públicos e de empresas
do Estado garantem privilégios
aos que ganham milhões. A Sabesp é uma delas. Destina uma
grande parte dos lucros para
acionistas e não investem na melhoria da captação e distribuição
de água e tratamento de esgoto.
Outro triste exemplo: um terço das escolas de São Paulo ficou
abaixo da média nacional da rede
pública no Enem, em 2016. Das
3,6 mil escolas, 1,4 mil fizeram
o exame com média inferior às
escolas de Minas Gerais, Distrito
Federal e dos Estados do Sul.

anote
n Quem passar pela

Rua Mauá, hoje, a partir
das 16h, vai se deparar
com uma paisagem um
pouco diferente: um
piano de cauda branco
cercado de crianças
interpretando canções
de Natal. Quem dá o
tom é a pianista Juliana
D’Agostini, idealizadora
do projeto “O piano
e a criança”. A ação
faz parte do programa
“Estação Cultura”,
inaugurado em outubro
na sede da Secretaria
da Cultura do Estado
(Rua Mauá, 51, Luz),
que fica no mesmo
prédio da Sala São
Paulo.

n A Avenida Guapira,
na Zona Norte,
ganhou rampas de
acesso em menos
de um mês. As obras
realizadas são fruto do
“Acessibilizando São
Paulo”, ação educativa
de conscientização
sobre a importância
das questões de
acessibilidade no
comércio, que teve sua
3a edição realizada na
Avenida Guapira, em 29
de novembro.
A ação educativa é
uma iniciativa das
Secretarias Municipais
da Pessoa com
Deficiência e das
Prefeituras Regionais,
e contou com o apoio
da Prefeitura Regional
Jaçanã/Tremembé, que
se encarregou de dar
início às obras.
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Maluf se entrega à polícia e
vai ao presídio da Papuda

Alckmin cobra
ressarcimento
por cartel

O Tribunal de Justiça do
Distrito Federal mandou, ontem, o deputado Paulo Maluf (PP-SP) para a penitenciária
da Papuda, em Brasília. O parlamentar foi preso na Polícia
Federal, em São Paulo, onde
entregou-se pela manhã.
O deputado e ex-prefeito
de São Paulo (1993-1996) foi
condenado pela 1ª Turma do
Supremo Tribunal Federal a
uma pena de sete anos, nove
meses e dez dias pelo crime de
lavagem de dinheiro. A condenação foi imposta a Maluf no
dia 23 de maio, mas ainda estava sob pendência de embargos
infringentes na ação penal 863
Na terça-feira, 19, Fachin

O governador do Estado de
São Paulo, Geraldo Alckmin
(PSDB), determinou à Procuradoria-Geral do Estado que
atue para que os cofres públicos sejam ressarcidos pelas
empresas que montaram um
cartel para direcionar licitações de infraestrutura no Estado, como linhas de Metrô e
rodovias. O trabalho, que ficará
a cargo do procurador Elival da
Silva Ramos, tem por objetivo
não só engordar o caixa, mas
proteger a imagem do tucano,
pré-candidato ao Planalto e já citado por delatores da Lava Jato.
O temor de Alckmin e de
seus aliados é que a confissão feita pela Odebrecht ao
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) de
que participou de esquemas
de cartel em obras de infraestrutura e transporte rodoviário em São Paulo, durante
os governos do PSDB – há
22 anos à frente do Estado
–, afete sua indicação como
candidato do partido à Presi(ae)
dência da República.

argumentou que o plenário
do STF firmou o entendimento de que cabe ao relator da
ação penal originária analisar
monocraticamente a admissibilidade dos embargos infringentes opostos em face de
decisões condenatórias.
Embora não contemple
os pedidos da defesa do deputado, que havia solicitado
a transferência para a prisão
domiciliar ou permanência
na PF de São Paulo, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, disse
que a decisão é positiva. “Ele
estará bem alojado até a definição da prisão domiciliar”,
afirmou Kakay. (aGÊNCIa eSTaDO)

Fim da linha – Após décadas de
denúncias, Maluf enfim foi preso

Marcos corrêa / Pr

Confiante – Temer espera forte
melhora na economia, em 2018

Cai rejeição ao
Governo de
Michel Temer
Pesquisa realizada pela
Confederação Nacional da
Indústria (CNI) com o Ibope,
divulgada ontem, mostrou
que a avaliação negativa do
Governo de Michel Temer
caiu de 77% para 74%, ante
a última pesquisa, divulgada
em setembro.
De acordo com o levantamento, que mediu a popularidade do governo Temer, subiu
de 16% para 19% a avaliação
regular do Governo e de 3%
para 6% os que disseram que
o Governo é ótimo ou bom.
A confiança no presidente da República aumentou
de 6% para 9%. Os que disseram não confiar no peemedebista oscilou de 92% para
90% neste quarto trimestre.
A pesquisa foi feita entre 7 e
10 de dezembro.
(ae)

Governador afirma
que Estado é vítima
de conluio feito pelas
empreiteiras
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A Prefeitura de São Paulo
pretende enviar no início de
janeiro, à Câmara Municipal
de Vereadores, o projeto que
define os padrões de uso e
ocupação do solo da região
do Complexo do Anhembi,
na Zona Norte paulistana.
Se aprovada, a proposta viabilizará a venda das ações da
São Paulo Turismo (SPTuris),
estatal proprietária do espaço, garantindo a privatização
do complexo.
A expectativa do município é que o texto seja aprovado até fevereiro. Para que
isso ocorra, deve ser aprovado por 37 dos 55 verea-

Sambódromo ainda
poderá ser utilizado
para o Carnaval
após a privatização

ALOISIO MAURICIO / FOTOARENA / AE

Privatização do Anhembi
será definida em fevereiro

Postos da Zona Sul vão
vacinar contra febre
A Prefeitura da Capital inicia, hoje, a vacinação contra a
febre amarela em bairros do
extremo da Zona Sul da cidade. Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS),
a decisão de expandir a imunização para os distritos de
Jardim Ângela, Parelheiros,
Marsilac e parte do Capão
Redondo se deve à proximidade com o município de

Itapecerica da Serra, onde
dez macacos foram diagnosticados com a doença, a 4,5
quilômetros da divisa entre
a Capital e a cidade da Região Metropolitana.
A secretaria informou que
a meta da pasta é vacinar 500
mil pessoas em 38 postos. Para
os moradores de áreas rurais
de Parelheiros e Marsilac, haverá vacinação casa a casa. (ae)

Esforço – Doria espera que a Câmara aprove projeto de uso do solo

Blocos de rua pedem
para desfilar no Centro

dores, número superior aos
34 votos obtidos no projeto
que autorizou a privatização da estatal, votado em 5
de dezembro e sancionado
pelo prefeito de São Paulo,
João Doria (PSDB), na tarde
de ontem.
Ao sancionar a nova lei,
Doria vetou, contudo, a emen-

Blocos tradicionais que
desfilam em bairros da região
central de São Paulo, como o
do Candinho e do Esfarrapado, podem ter seus trajetos alterados no próximo Carnaval.
Representantes de cortejos
que percorrem ruas do Bexiga
e da Bela Vista foram informados pela Prefeitura sobre possíveis mudanças, principalmen-

da do vereador Mario Covas
Neto (PSDB), que obrigava o
município a recontratar funcionários da SPTuris, caso
fossem demitidos pelos novos donos da estatal. Segundo
a Prefeitura, a emenda é “inconstitucional” e os contratos
de trabalho de vigentes “serão
(aGÊNCIa eSTaDO)
respeitados”.

te em trechos que passam por
viadutos e vias movimentadas. A Prefeitura Regional da
Sé diz que 90% dos percursos
serão mantidos.
Prefeito regional da Sé,
Eduardo Odloak diz que os
blocos da região definiram
seus roteiros. A Companhia
de Engenharia de Tráfego vai
avaliar as solicitações.
(ae)
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Verdão cai no
Grupo da Morte
na Libertadores
O sorteio dos grupos da
Copa Libertadores foi realizado, ontem, em Luque,
no Paraguai, e reservou um
caminho complicado para
alguns times brasileiros.
Entre eles o Palmeiras, que
caiu no Grupo 8 da competição, terá pela frente o tradicional Boca Juniors, além
do Alianza Lima, do Peru,
e um quarto representante
que pode ser o Olimpia, do
Paraguai.
O Boca foi um dos oito cabeças de chave do sorteio. O
presidente palmeirense Maurício Galliote esteve presente
e evitou lamentar o fato de o
seu clube precisar encarar o
tradicional rival. “É um clássico, é um jogo grande, e é bom
começar com um jogo grande. E esperamos fazer bons
jogos na Libertadores”, projetou o dirigente, em entrevista
ao SporTV.

O Corinthians, por sua vez,
entrou no sorteio como cabeça
de chave e caiu no Grupo 7, no
qual também não deverá ter
vida fácil. Um dos seus rivais
será o também tradicional Independiente, que acaba de
conquistar a Copa Sul-Americana e ganhou sete títulos da
Libertadores. O Millonarios,
da Colômbia, e o Deportivo
Lara, da Venezuela, serão os
outros dois adversários.
Entre os paulistas, quem
pode dizer que teve melhor
sorte foi o Santos, que está
no Grupo 6 e enfrentará Estudiantes, da Argentina, Real
Garcilaso, do Peru, e um rival
ainda a ser definido na última
fase preliminar.
Também aconteceu o sorteio da Copa Sul-Americana.
O São Paulo medirá forças
com Rosario Central, campeão da extinta Copa Conme(agência estado)
bol de 1995.

CONMEBOL LIBERTADORES 2018
Grupo 1

Grupo 4

GRÊMIO
CERRO PORTEÑO
DEFENSOR SP
MONAGAS

RIVER PLATE
EMELEC
FLAMENGO
G1*

Grupo 5

Grupo 6

CRUZEIRO
U. DE CHILE
RACING
G3*

SANTOS
ESTUDIANTES
REAL GARCILASO
G2*

Grupo 7

Grupo 6

CORINTHIANS
INDEPENDIENTE
MILLONARIOS
DEP. LARA

BOCA JUNIORS
PALMEIRAS
ALIANZA LIMA
G4*

* Equipes que vão disputar as três fases prévias da
Copa Libertadores a partir de janeiro
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toca do lobo
MauRício NuNes
www.facebook.com/atocadolobo
e-mail:
mauricio@metronews.com.br

Quem poderá
nos defender?
O cinema, este fascinante buraco da fechadura,
vem se tornando um gigantesco vídeo game e perdendo sua essência frente a esta enxurrada de filmes de
super-heróis ou novelões espaciais.
Nada contra o cinema Coca-Cola, mas me encantam os filmes que emocionam, fazem pensar e que
falam de pessoas, dores, amores ou de nossa confusa
existência humana. Em tempos onde a preguiça de ler
ou de refletir é quase uma constante, Darren Aronofsky
se dispõe a recontar a história da humanidade, segundo
a Bíblia, em sua obra prima Mãe!. Jennifer Lawrence,
a protagonista, interpreta a Mãe Natureza, representada no filme por uma mulher solitária e enclausurada
numa casa onde vive ao lado de seu marido, ninguém
menos do que Deus, na figura de Javier Bardem.
Antes que religiosos eufóricos e fanáticos apontem
o dedo, como de costume, aconselho que se desarmem,
assistam o filme e absorvam a mensagem, que apesar
de violenta e por vezes até irônica, nada mais é do que
uma breve releitura do livro que muitos seguem como
lei, mesmo sem compreendê-lo. Mãe e casa são praticamente o mesmo “corpo”, onde ela arruma, cuida,
decora, limpa e até pinta as paredes, enquanto o Poeta
(Deus) tenta conseguir inspiração para seu segundo
grande poema. No decorrer deste processo, surge Adão

horóscopo
21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

oMaR caRdoso Filho |

ÁRIES: Momento em que terá forte
magnetismo pessoal, o que contribuirá
para o seu sucesso, junto às mais altas
personalidades. O êxito financeiro será
óbvio e conseguirá obter o que pretende
no trabalho.

23 SET.
22 OUT.

na pele do brilhante Ed Harris e uma lasciva e desafiadora Eva, interpretada por Michelle Pfeiffer, uma
persona híbrida entre a primeira mulher e a serpente.
O filme não tem a chatice ambientalista e hipócrita
orquestrada por Di Caprio e Al Gore, mas é uma metáfora clara sobre o futuro de nosso planeta e seus habitantes.
O casal de hóspedes desobedece ordens de não entrar
no quarto do Poeta, onde encontra-se um cristal valioso,
numa explícita referência ao fruto proibido descrito em
Gênesis 2, 17. Eles invadem o espaço e destroem o cristal,
despertando a ira do Poeta e são expulsos deste “paraíso”.
Na sequência são flagrados em atos libidinosos e
minutos depois recebem a visita de seus dois filhos
adultos que brigam por uma herança, ocasionando a
morte violenta de um deles, numa mais do que precisa
alusão a Caim e Abel. O cenário apocalíptico está formado com o sangue de Abel manchando para sempre
o chão da casa e abrindo uma fenda para o porão, cenário obscuro para o apocalipse que se aproxima.
Outros hóspedes invadem a casa e agem como
vândalos até um acidente inundar o espaço e expulsar
todos (dilúvio?) do local. O Poeta, enfim, engravida a
protagonista e cria seu segundo poema (ou Testamento) acalorando seus fiéis leitores que surgem na porta
da casa numa clara referência do diretor ao culto de
celebridades. O Poeta é ovacionado e cada leitor afirma
que a obra foi escrita para si e a interpreta de sua forma, mesmo que equivocada.
O Messias chega, mas precocemente é morto pela
multidão, que devora sua carne e bebe seu sangue
dando início a algumas das cenas mais incomodas e
aterrorizantes que o cinema já produziu. Mas o que
mais assusta é a narrativa que ficção, ou não, descreve
o caminho do homem ao seu próprio fim.
Super-Homens, Vingadores e nem Homens de Ferro serão capazes de nos livrar deste vilão do qual chamamos de irmão. Que Deus tenha piedade da Mãe e
de seus arrogantes filhos, e que o cinema continue nos
apontando respostas.

www.omarcardoso.com.br

LIBRA: Aproveite este benéfico dia
para promover seu sucesso social,
profissional e material. Saiba, pois,
que uma excelente conjunção astral
o está favorecendo. Ajude os mais
necessitados.

TOURO: Momento em que deverá
evitar questões e negócios com
estranhos. Por outro lado, haverá
progressos profissionais devido à
influência de conhecidos. Cuide de
sua saúde.

ESCORPIÃO: Será conveniente
aventurar-se em novos negócios.
23 OUT.
21 NOV. Cuidado com o excesso de gastos.
Mantenha-se em suas atividades
rotineiras. Indicações de muita
atividade e inconstância neste dia.

GÊMEOS: Dia de muito sucesso,
principalmente no que diz respeito a
assinaturas de contratos e associações.
Existe a possibilidade de você aceitar
alegremente todos os seus deveres e
responsabilidades.

SAGITÁRIO: Pessoas nascidas sob este
signo terão possibilidades de sucesso
22 NOV.
21 dEz. de algum modo. As influências dos
astros prometem êxito. Boa indicação
para a vida sentimental. Influência
benéfica para a saúde.

CÂNCER: Se evitar a tensão nervosa
diante das pessoas inoportunas,
tudo poderá acabar bem neste dia.
Mantenha a serenidade e não discuta
com ninguém. Cuidado com problemas
de dinheiro ou crédito.

CAPRICÓRNIO: Período que poderá
obter lucros no comércio de modo
22 dEz.
20 jAN. geral. Pode viajar, tratar de assuntos
relacionados com sua melhoria
financeira e pedir favores. Felicidade
amorosa e conjugal.

LEÃO: Procure a felicidade no terreno
espiritual e tudo será mais fácil. A
posição dos astros o favorece em todos
os sentidos. Os obstáculos tendem a
desaparecer diante do período propício
que se inicia agora.

AQUÁRIO: Favorecimento nos assuntos
familiares e questões financeiras
21 jAN.
19 fEV. ligadas com pessoas do seu círculo de
amizades. Seja previdente quanto aos
demais assuntos porque o passado
pode trazer algum aborrecimento.

VIRGEM: Se evitar a tensão nervosa
diante das pessoas importantes tudo
poderá acabar bem. De qualquer
maneira, mantenha a serenidade e não
discuta com ninguém. Cuidado com
problemas de dinheiro ou crédito.

PEIXES: Demonstre firmeza,
convicção e mais confiança em si
20 fEV.
20 MAR. que conseguirá, neste dia, influenciar
pessoas importantes ao seu progresso
e prosperidade profissional e material.
Evite precipitações em seu lar.

palavras cruzadas diretas

Revistas coquetel 2017
www.coquetel.com.br
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Jane Fonda comemora o
aniversário de 80 anos
renças sérias. Jane nasceu
Lady Jane Seymour Fonda, filha de uma socialite
nova-iorquina, em 21 de
dezembro de 1937, o que
significa que completou 80
anos ontem.
A mãe matou-se quando
ela era garota, e o pai, não

apenas omitiu da filha o suicídio – o que é compreensível –, como se casou poucos
meses depois, com outra socialite, e isso Jane nunca entendeu. Perdoou, mais tarde.
Ela tinha 23 anos quando
estreou, em 1960, dirigida
por seu padrinho, Joshua Logan, em Até os Fortes Vacilam. Seu grande amor foi o
empresário da comunicação
Ted Turner. Passou a cuidar
do físico e gravou vídeos de
ginástica aeróbica, um dos
quais vendeu 17 milhões de
cópias, somente nos EUA. Aos
80, tem ainda muito pique
para ir adiante. (aGÊNCIa ESTaDO)

Anuncie 2475-7810 / 4965-9430

CLassiFiCadOs
EMPREGOS
Contrata

COMPRA-SE

Créditos Eletrônicos
( 3607-1293

98080-9860

Av. dos Autonomistas, 5109
Osasco SP Prox. a Estação
Comte Sampaio,
(dentro do Estac.18 Park)

INSTALADOR

Acessórios de autos, ótimo
salário para autos com prática.
Só comparecer com carteira
de trabalho: Av: Jabaquara,
147 Metrô Praça da Árvore

MC DONALDS

ANU
VEN NCIOU
DEU
!

ATENDENTES maior de 18
ANOS Ligar para Av. ANGÉLICA
1752. F:3661-7406 ou R. TEODORO SAMPAIO 430. F:23674101. Vagas também para
DEFICIENTES ENTREVISTAS 2ª
e 5ª às 10H

CLASSIFICADOS

2475-7888
2475-7810

a gente circula com você

MOÇAS P/ PRIVÊ
TUCURUVI

Maiores, casa nova,
frente metrô, única
na região, bombando,
desperdiçando clientes

98064-1545
2649-6356

MOÇAS
PRIVÊ VINTÃO
Maiores, com vontade de
ganhar dinheiro rápido!!!
200 clientes por dia.
FRENTE METRÔ BELÉM

95867-6602

MOTORISTA CAT. D

E ajudante cozinha, c/ exp. Local Pq.
N. mundo Z/N - SP. Residir Z/N - SP.
email: dpessoal@lcsalgueiro.com.br
F: 2021-4804

KITINETES

de 700,00 a 800,00 cond.
ja incluso. Rua Oscar Cintra
Gordinho,101 F: 3758-2462 /
4787-0102

VENDO/ALUGO

BERTIOGA casa p 15 pessoas c
piscina. 3 suites 97120-0062

Litoral
PRAIA GRANDE

Ocian alugo casa c/ 3 dorms, sl,
coz, 2 wc, e 3 vgs p/ o reveillon
F: 99350-6758

Salas & Quartos
DIVIDE-SE APTO

Luxo, mobiliado; quarto indiv
c/ rapaz de fino trato, s/ vícios,
Centro.F: 3241-0041/ 987639774

QTO B. FUNDA

Mobiliado, para homens,
atrás do SESC. Casa de familia
F:99369-1478 (claro)

QUARTOS P/ MOÇAS

NEGÓCIOS
Dinheiro
COMPR EMPRÉSTIMO

INSS, PMSP, estadual e federal,
esta liberado sua margem de
aumento de salário. F: 32552598 / 2712-0110

NOME LIMPO JÁ!!!

C/ rapidez e segurança 100%
dentro da lei, CPF e CNPJ F:
95328-9829/ 2228-0689

Aluga-se
KIT MOBILIADA

P/ casal s/ filhos, entrada independente, Cozinha completa.
R: Bueno de Andrade, 305 Aclimação F: 3207-1040

Temporada
LIT. NORTE/ SUL
Aptos equipados. Preços promocionais! (13) 98207-1983/ 99704-3696
armandocampinas@yahoo.com.br

De volta já! Louca por você
para sempre! Com Garantia e
Rapidez! Prometo e Cumpro!
F: 5083-7088/ Claro: 963360568/ Tim e Whats: 959226453
Seu amor ao seus pés. 100%
garantido, pag. após result.
F2601-2548 / 98655-6305
whats.

ASTRÓLOGA VIDENT

Previsões e magias financeiras, amorosas. Falo nomes e
datas (11) VIVO 94290-9145
WHATS

CHEGA DE SOFRER

Trago seu amor aos seus pés
em 6hrs F: 98360-0631 Whats

Conselheira Espiritual

Oportunidades
Residencial e predial, instalação, ventilador e elétrica em
geral. F: 97283-5180

SERVIÇOS
Cursos
ENSINO A DISTANC

Conclua seus estudos - Fundamental/ médio. F:3105-7716

Amor de volta 100% garantido,
anda descrente tem perdido a
fé, familia amor negócios, para
cada pergunta uma resposta,
trabalhos e simpatias para
todos os fins, tarô clarivendencia e leitura de aura F: 981115520 whats Esmeralda

SERGIO DE XANGO

Vice Presidente da Federeção.
Consulta c/ tarô e búzios trabalhos p/ todos os fins F: 34426880/ 98344-2621 whats

TEMPLO DOS ANJOS

Cartas e Tarô, ela diz tudo
sem que você diga nada.
Cons.$20,00
F:2071-2114/
94455-7380 vivo

Massagem
ALINE FOGOSA

boca de veludo, anl sem frescura, c/mass 97776-5995whats

ANiTA 18A

NiNFETA

A PARTiR DE

ELETRICISTA

QUARTOS P/ RAPAZ

Mobiliado, incluso água, luz e
wi-fi. Rua. Dr. Clementino, 586
F: 99141-7720 whats

Esoterismo

ALTO PODER

M. Santana F:98758-9051T/
whtas 94504-3553 C

IMÓVEIS

PREVISÕES P 2018

A PESSOA AMADA

SUÍTE NO CENTRO

Tranquilo, c/wi-fi, tudo incluso, Próx a Av. São Luiz p/ senhoras ou senhores. Rua Major Diogo, 316. F: 98343-1893
/ 3115-2718

Referência – Jane Fonda tem uma carreira respeitável e se mantém ativa

R$ 60,00

faz e desfaz trabalho para
todos os fins trago a
pessoa amada de livre e
espontânea vontade para
os verdadeiros guias de
luz não existe problemas
s/ solução seu sofrimento
pode ser ESPiRiTUAL
CARTAS, BÚZIOS E TARÔ
Não cobro consulta
traga 2 maços de vela

98252-6148

PODEROSA SIMPATI

Trago seu amor de volta em
8h, 100% garant. mesmo estando com outra. F: 968323896 whats 3436-1229 fixo

deliciosa
massagem sensual
com ótima finalização

próximo metrô Paraíso
FOTOS: anitamassagista
paraiso.blogspot.com.br

96424-1576
ANU
VEN NCIOU
DEU
!

Jane Fonda agradece até
hoje a seu pai, Henry Fonda,
e a Lee Strasberg, o lendário
criador do Actor’s Studio. Foram as primeiras pessoas que
acreditaram nela e a convenceram de que tinha talento
como atriz. Mas, com o pai,
o velho Henry, teve dife-

CLASSIFICADOS

2475-7888
2475-7810

a gente circula com você

MASSAGEM
PROSTÁTiCA
RELAXANTE
PENíANA

FAÇO DEPiLAÇÃO
com local
discreto e
próx metrô
Santa Cecília

4111-7166
NOVO DEIZÃO

Oral, Manual R$ 9,99 Mt. Belem F:3481-7003/98351-4112

PROMOÇÃO

R$ 70,00 por meia hora com
algo mais F: 98395-1976

AMANDA SAFADA

Tx R$ 20 +amigas tdas completas Av.Jabaquara, 2604 Mt.
São Judas. F:2362-8122. Ac.
cartões

ANALY + AMIGAS

Gul. no orl/anl tds posiç Mt.S
Cruz 5084-0947/ 97024-2695
whats

ANITA 24A.
MORENA

Rosto de menina, corpo de mulherão.

Bumbum grande, Anl/Vag/Orl molhad.
Tudo sem frescura e sem pressa!!!!!

MT.ANHANGABAÚ -DAS 9 AS 18.30H

94121-3548 whats

REBECA 39A 3715-2183
PARA SENHORES
PROMOÇÃO
massagem com
BEiJO GREGO

R$ 100, uma hora
local discreto px
metrô Ana Rosa

98157-4947

5083-0931
Recados

AGÊNCIA ABSOLUTA

Namoro, Aventura, Casais GLS F:
2217-0124/2742-0560 Nanda

Relax
ALICE 18º MORENA

Belo corpo/ Jéssica Paraguaia 2292-9776/2292-7700
M.Bresser

CACAU
MULATA

SHOW DE BOLA

bumbum grande
de parar trânsito
anal gostoso e
oral molhado
local discreto
proximo metrô

TRiANON-MASP

3287-2380

CAMiLA

LOiRA NAMORADiNHA

beijo na boca e oral sem
frescura! aceita
cartão 9 às 23h
px metrô Carrão

95734-5620

São Paulo, quinta-feira, 21 de dezembro de 2017

CASA NOVA
TUCURUVI

FRENTE METRÔ
Amigas insaciáveis c/acess.
para brincar. Venha !!!!!!
Local discreto e limpo.
R. Dr. Antonio Maria Laet, 169

CARLA LOIRA CHUP.S/CAMIS

ALINE BOCA DE MEL
JAQUELINE NINFETA MULHERÃO

PENHA
2082-2050 CENTRO

FONEROTICO

Gratis .Ligue 09117 7878 5353
e fale a vontade ao vivo!

ROBERTA MULATA

Orl molh. Anl sem frescura c/bjo
de lingua 99502-8923 whats

SÓ NOVINHAS
GABI LINDA S/FRESCURA 18A.
VALENTINA LOIRINHA GATA 18A.
CAMILA BUNDUDA C/ANL 19A.
SOFIA BEIJO NA BOCA 18A.
NINA MESTIÇA 19A.
RAFAELA FAÇO TUDO 23A.
JULIA NOVINHA ATÉ O CHÃO 19A.

R.CANTAGALO 1165

Metrô Carrão
Próximo.c/R.Apucarana

2093-1177 / 2091-6140

Taxa R$20 - R$20 - R$20

SUPER PROMOÇÃO

1 quadra do Mt.S.Cruz. www.
fanisex.com.br 5549-2483

Contrata

Massagem c/ algo mais. R$ 80,00
F:95807-7877 / 99503-4730

Publicidade Legal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A empresa CINTHIA SERPA DE ABRE-ME comunica: Esgotados nossos recursos de localização e
tendo em vista encontrar-se em local não sabido,
convidamos o Sr Bruno Henrique Araujo Cassimiro,
a comparecer em nosso escritório sito a Rua dos
Pinheiros,70 – São Paulo - SP a fim de retornar ao
emprego ou justificar as faltas desde 07/10/2017,
dentro do prazo de 48hs a partir desta publicação,
sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
São Paulo, 21 de Dezembro de 2017

A.O.E. Ficam convocados os associados e
fundadores da “ONG SANPA” -, por meio do Sr.
Presidente, Sr.º Frederico Di Santi, para participarem
da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será
realizada dia 26/12/2017, às 09:00 Hrs, em primeira convocação, e não havendo quórum mínimo, em
segunda convocação, às 10:00 Hrs, local da reunião
Rua Marconi, 124 – República- S.P., Cep 01047-00,
para deliberar o seguinte assunto: Dissolução e Extinção da SANPA.

Imóveis

Gastronomia

Bar Zédavila

LUARA

AC. TODOS CARTÕES

e IZA

3431-9745

JULIA

Al. dos Pamaris,
Nº 160 - Moema

DANI

ac cartões próx
metrô República

R.PADRE JOÃO 401

MULATA
SENSUAL

5531-4067

R$ 30,00
por 1 HORA

BRINCAR R$20 ac.cartões
CATUABA GRÁTIS*

Danceteria, Shows
Reservados, Labirinto
e Cinema p/ adéptos
e Iniciantes

www.innerclub.com.br

com marca de biquíni
ATENDO SOZiNHA
com vídeo

JULIA BUNDA GIGANTE

Atendimento especial p/
senhores Metrô Liberdade.
2387-8749

CLUB DE
SWING

TRAVESTi LOiRAÇA
SEiOS FARTOS

MICHELY DELICIOSA BONITA

2649-6356

CINTIA RUIVINHA

NiCOLE

ENTRADA GRÁTIS
BIANCA PERIGOSA BUNDUDA
LARA SENSUAL GARG.PROF.
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HAMBÚRGUERES ARTESANAIS E GOURMET

TOTALMENTE LIBERAL!!!
+ AMIGAS INSACIAVÉIS

MT.ARTUR ALVIM

2741-1413

F: 3819-0249
Confraternizações em Geral - das 17h00 ás 00h45

MARCELA

Rua Wisard,574 - Vila Madalena - SP

LiNDA ÍNDiA

Corpo lindo,chup. sem
preserv. deixo por tudo

https://www.facebook.com/zedavila/. -

adoro dar prazer

+ amigas taxa a partir

R$ 30,00

no Anl, rebolo gostoso
www.danadadelinda.com.br
PROX. METRÔ PENHA

Rua Bom
Sucesso, 551
atrás shopping
metrô Tatuapé

96184-4518

2539-4597

R.GUAIAÚNA 419

biabarzédavila

Traga esse anúncio e ganhe uma sobremesa grátis

Ind. Profissional

2092-2945 2539-4596

a gente circula com você

Para anunciar
ligue:

2475-7810

Contrata

Relax

Bar Zédavila
HAMBÚRGUERES ARTESANAIS E GOURMET
Um de nossos lanches são:

ESTAÇÃO MADALENA....................................R$23,00
hambúrguer 120g, queijo prato, bacon, alface, tomate e maionese

Todos os nosso lanches tem o nome
Todas
Anuncie
Aqui:Metrô! 5ª fei
de uma Estação
do
Um espaço saudável para as melhores marcas.

Um espaço saudável para as melhores marcas.

Todas as

2475-7888 /2475-7810

5ª feiras F: 3819-0249 - Happy Hours / Amigo Secr
2475-7888 /2475-7810
Anuncie Aqui:

comercial@metronews.com.br

comercial@metronews.com.br

Confraternizações em Geral - das 17h00 ás 00
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conexãosaúde
São Paulo, quinta-feira, 21 de dezembro de 2017
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Distribuição Gratuita nas Estações do Metrô
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O direito de escolher a
hora e como morrer
Pág. 4

Entenda a relação
entre catapora e a
herpes-zóster
Pág. 2

Iluminação solar mais
intensa serve de gatilho
para a enxaqueca
Pág. 2

Não deixe que o arcondicionado seja o
vilão do seu Verão

Pág. 3
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Vale Saber...
Você já teve catapora? Se teve
pode também vir a ser vítima
da herpes-zóster nos olhos. De
acordo com o oftalmologista
Leôncio Queiroz Neto, o vírus fica encubado no organismo de quem teve catapora na

A exposição à luz durante o Verão é maior do que
em outras épocas do ano
e isso, segundo o neurologista Marcelo Ciciarelli,
membro titular da Associação Brasileira de Neurologia (ABN), especialista em cefaleia, pode gerar
mais crises de enxaquecas.
De acordo com ele, o estímulo pode funcionar como
um gatilho para as crises.
Para evitar que as crises
se tornem mais frequentes,
é aconselhável diminuir
o tempo de exposição ao
sol e, se isso não for possível, utilizar óculos escuros para minimizar o
estímulo luminoso. Outra
dica do neurologista é beber bastante água. Como
em outras enfermidades, a
automedicação tem de ser
sempre evitada.

Doença é causada
pelo vírus varicelazóster, o mesmo
da catapora

infância e pode se manifestar
quando o paciente é submetido a estresse. O oftalmologista adverte que o vírus pode
levar à perda da visão. O tratamento é feito com antivirais,
analgésicos e compressas frias.
O especialista disse que consumir alimentos que fortalecem a
imunidade é a primeira linha de
prevenção contra o herpes-zóster, como iogurte com probióticos, ostras, salmão, tomate e
morango, além de carnes, peixes, ovos, leite e queijo.

De olho – Combate é feito com
antivirais, analgésicos e compressas

Reunião visa ao controle da obesidade na infância
Um encontro, realizado no último 14 de dezembro, em Brasília,
com presença de representantes
da Frente Parlamentar Mista do
Combate e Prevenção à Obesidade Infanto-Juvenil, de presidentes dos Conselhos Regionais de

Educação Física e do ministro da
Saúde, Ricardo Barros, objetivou
discutir o controle da doença. O
Brasil assumiu o compromisso
de deter o avanço da obesidade na população até 2019, por
meio de políticas intersetoriais

de saúde e segurança alimentar
e nutricional. A obesidade é uma
doença crônica, que está associada às doenças cardiovasculares,
pressão alta, hipercolesterolemia, diabetes tipo II, alterações
no metabolismo, entre outras.

divulgação

Enxaqueca no verão: cuidados

divulgação

alimentos evitam herpes-zóster nos olhos

Gatilho – A intensidade da luz
típica do Verão influencia as crises
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CONSULTE CONVÊNIO MÉDICO
Simule valores dos principais convênios do Brasil

Tabela Familiar
até 58 anos
Tabela NotreDame Intermédica (Sem Copart.) - Empresarial - PME

0 a 28 anos

PME
Smart 200 QC - 02 a 29 vidas Enf. Reg.

1 Titular +1 Dep = R$ 235,00

BV SÊNIOR QC
Enf. Reg.

BV SÊNIOR QP
Apto. Reg.

1 Titular + 2 Dep = R$ 345,45

R$ 333,69

R$ 500,13
R$ 727,69

Referência: Outubro/2017 - Taxa de Inscrição: Isenta

Faixa etaria

0 a 18
19 a 23
24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53

R$ 78,21
R$ 105,57
R$ 124,76
R$ 124,76
R$ 124,76
R$ 148,17
R$ 192,62
R$ 250,40

54 a 58
59 ou +

R$ 325,52
R$ 469,18

Ligue e
Confira:

1 Titular + 3 Dep = R$ 432,60

Tabela BioVida Sênior SP - Pessoa Física
Referência: Outubro/2017 - Taxa de Inscrição: Não informado

R$ 485,52

1 Titular + 4 Dep = R$ 509,25
1 Titular + 5 Dep = R$ 585,90

1 Titular + 1 Dep de 49 a 58
anos = R$ 506,00 o casal

3171-1000 / 95000-5358

Tabela Amil Dental - Pessoa Física
Referência: Outubro/2017 - Taxa de Inscrição: Não informado

Amil Dental 200 Doc
Cartão

Amil Dental 200 Doc
Boleto

R$ 45,08

R$ 49,00

Nac.
Sem taxa

Nac.
R$ 15,00 por contrato

m id ia@m y l if e.com .b r
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Resistência ao tratamento do câncer
Um grupo de pesquisadores do
Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) identificou um dos
fatores que leva à resistência
das células tumorais responsáveis pelo glioma (câncer no
cérebro) e melanoma (da pele)

aos medicamentos disponíveis
atualmente. Um ponto-chave,
segundo os autores do trabalho
é o estresse oxidativo, que é o
acúmulo de formas reativas do
oxigênio nas células tumorais.
Ficou demonstrado ainda que
a combinação de duas drogas
pode ampliar a eficácia do tra-

tamento dos dois tipos de neoplasia. “O objetivo do estudo
foi entender porque algumas
células tumorais são mais resistentes ao tratamento quimioterápico e outras não”, afirmou
Clarissa Ribeiro Reily Rocha,
pós-doutoranda no ICB e uma
das autoras do estudo.
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O Verão começa hoje, mas,
pela prévia das temperaturas, dá para apostar que
será mais uma estação com
termômetros em alta. Com
isso, é natural que o ar-condicionado ganhe o status de
queridinho da temporada,
tanto em casas quanto no
ambiente de trabalho. Mas,
por trás dos benefícios do
equipamento, também têm
os riscos, principalmente
para o grupo de alérgicos.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca
de 35% das pessoas ao redor
do mundo apresentam algum
tipo de alergia, percentual
que só cresce. Para o coordenador técnico do projeto
Brasil Sem Alergia, o Dr. Marcello Bossois, o aparelho de
ar-condicionado, quando em
funcionamento, reduz bastante a umidade e produz um
ressecamento do ambiente.
“Com um ar mais seco, o ambiente acaba sendo prejudicial para quem sofre de alergia respiratória, provocando
rinite, laringite, faringite e
até a rinoconjutivite, que é
a inflamação dos olhos”, comenta Bossois. Mas os problemas não param nas alergias. Com o passar do tempo
e com o uso constante do
aparelho, nos seus dutos e
tubulações acumulam colônias de bactérias e até
animais em decomposição,
como no caso de insetos,
pombos e morcegos. Ao respirar o ar contaminado, as
pessoas dão espaço para o
surgimento de diversas doenças, principalmente nas vias
respiratórias, sobretudo nos
pulmões. Mas a solução é
razoavelmente simples, de
acordo com a especialista
Patrícia Schlinkert, que recomenda a manutenção a
cada seis meses, com limpeza, não apenas dos filtros.
“A sujeira acumulada pode
ser bastante prejudicial às
pessoas, especialmente aos
idosos, que já são mais suscetíveis a infecções respiraDino
tórias”, alerta.

ConeCtado

Religião,
espiritualidade e
qualidade de vida

SBP pede suspensão de vacinas em drogarias
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) pediu à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) a suspensão da decisão
que permite a profissionais de farmácias e drogarias aplicar vacina
na população. Segundo a instituição, o principal problema é a inexistência de médicos nestes locais
e outros profissionais não podem

diagnosticar casos de eventos adversos nas múltiplas formas de
manifestação das vacinas. O texto também destaca que “permitir
a venda e aplicação de vacinas
em drogarias e farmácias banaliza seu uso e torna a vacinação
mais um produto com finalidade
comercial do que uma estratégia
para a prevenção de doenças”.
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Ar-condicionado,
limpeza e infecções
respiratórias

A pesquisa intitulada Avaliação da Prática de Terapia
Complementar Espiritual/Religiosa em Saúde Mental, produzida dentro da Faculdade de
Medicina da USP, analisou
uma série de estudos já publicados sobre intervenções
espirituais e religiosas (IER)
e suas influências na saúde e
qualidade de vida, principalmente de pacientes crônicos,
mas também de profissionais
da saúde e indivíduos saudáveis. Os autores do trabalho,
Juliane Bernardin, Giancarlo Lucchetti, Frederico Leão,
Paulo Menezes e Homero
Vallada chegaram à conclusão de que os IERs têm, na
maioria dos casos, têm efeitos ainda mais benéficos dos
que os já conhecidos na qualidade de vida dos indivíduos. Estão associadas também
à redução dos sintomas de
ansiedade dos pacientes e do
nível de estresse e exaustão
emocional dos profissionais
da saúde, além da diminuição do consumo de drogas e
dos sintomas de depressão.

Espiritualidade
e religiosidade
são benéficas
a pacientes e
profissionais
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Novidade – Ainda existe uma lacuna na legislação brasileira quando o assunto é testamento vital e hospitais, médicos e familiares ficam sem respaldo legal, diante dos diferentes interesses em jogo

Testamento vital dá ao paciente o poder de
rejeitar procedimentos e tratamentos
Vontade do paciente,
sobre a que tipo de
terapia aceita ou
não se submeter,
em caso de doença,
opõe médicos e
familiares
Falar sobre a morte ainda
não é algo natural no Brasil.
Apesar de, por ano, morrerem
mais de 1,2 milhão de brasileiros – segundo dados do
Ministério da Saúde – e, por
dia, o número chegar a mais
de 2.570 óbitos, o tema está
longe de ser abordado de maneira natural e corriqueira. No
entanto, por conta do aumento
cada vez maior da expectativa de vida, o assunto vem
ganhando novas vertentes,
em diferentes campos. E um
deles é o que aborda a vontade
de cada pessoa sobre definir,
antecipadamente, se deseja
se submeter a determinados
procedimentos e tratamentos,
caso esteja com algum tipo de
doença, em algum momento
da vida. “Existem casos em
que a pessoa manifesta um
desejo, que acaba não sendo
cumprido, devido a uma série
de motivos. Por isso, esse é
um tipo de conversa que deve

ser amadurecida no seio familiar. Afinal, nossa vida é finita
e todos nós vamos nos deparar em algum momento com
a morte”, afirma Yussif Ali
Mere Júnior, médico nefrologista e presidente da Federação dos Hospitais, Clínicas e
Laboratórios do Estado de São
Paulo (Fehoesp).
Para garantir que a vontade de cada pessoa seja válida,
independentemente do seu
estado de saúde, existe um
documento chamado testamento vital, que pode ser feito por qualquer cidadão, tanto
em casa quanto no cartório.
Apesar de também se chamar testamento, este registro
escrito, na verdade, só possui
informações relacionadas a
quais tratamentos, cuidados
e terapêuticas que podem ser
aplicados, em caso de doença ou outra adversidade, que
coloque em risco a vida. No
Brasil, o testamento vital ainda não conta com legislação
específica e, por este motivo, é importante contatar um
médico e um advogado de
confiança para realizá-lo de
forma adequada. Também é
possível, juntamente com a
formulação da declaração, a
escolha de uma pessoa – uma
espécie de procurador –, que

pode ser acionada pelos médicos em caso de dúvidas.
“Existe uma lacuna na legislação brasileira quando se
trata de definir até onde vai
o direito do paciente. Atualmente, médicos, hospitais e
profissionais de saúde não
possuem respaldo legal para
atender ao desejo do paciente,
pois correm risco de processos judiciais, por exemplo,
por parte da família, nos casos em que ela não concorda
com a vontade do paciente”,
explica Ali Mere Júnior.
Em setembro de 2012, o
Conselho Federal de Medicina (CFM) redigiu a Resolução 1.995/2012, que aborda a
questão das diretivas antecipadas de vontade dos pacientes. Grosso modo, de acordo
com o documento, o médico
deve seguir a vontade do paciente e, se este estiver incapaz de se comunicar, deve-se
levar em conta o testamento
vital ou o procurador, devidamente documentado. Nos casos em que não há o documento, mas existe divergência
com relação à terapêutica, a
indicação é recorrer ao Comitê de Bioética, à Comissão de Ética ou ao Conselho Regional e Federal de
Patricia Morgado
Medicina.

Desejo do paciente deve prevalecer
No intuito de conhecer a opinião da sociedade brasileira sobre o tema, a Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (Fehoesp) fez uma pesquisa
on-line junto a 716 pessoas, sendo, 70,1% delas, da área
da saúde. De acordo com o levantamento, a vontade do
paciente que deixou um testamento vital deve prevalecer
sobre a vontade dos familiares para 96,4% das pessoas;
e o procurador para fazer valer que o testamento vital seja
cumprido deve ser o cônjuge ou companheiro, para 49,8%.
Outro dado interessante ressalta que, para 57,4% dos entrevistados, mesmo diante de uma doença fora de possibilidades terapêuticas, o paciente pode recusar todos os tratamentos e cuidados, tais como respiração artificial, UTI, uso
de antibióticos e reanimação cardiopulmonar. E, 91,6% entenderam como acertada a criação de um banco de dados,
com acesso restrito, que centralize todos os testamentos
PM
vitais, que deve ficar à disposição dos hospitais.

