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O Pitch4Gru, durante o Experimenta, é uma excelente 
oportunidade para quem busca apoio e investimento”, 
Rodrigo Barros, secretário da SDCETI
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Mortes no trânsito têm 
queda de 26% na cidade
Segundo dados do Infosiga-SP, foram registrados 25 óbitos no primeiro trimestre deste ano contra 34 em 
igual período de 2018; Estado também apresentou diminuição saindo de 1.212 para 1.205 casos Pág. 5

Cidade inicia 2ª fase da 
vacinação contra a gripe

Vereadores devem retomar 
hoje os trabalhos após 
feriadão da Semana Santa
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Rafael Prandini Rodrigues vence eleição 
para Procurador Geral do Município

Estudantes denunciam a presença de 
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ESPORTE - Ao longo dos anos os ciclistas vêm mostrando que a estrada também é espaço para o esporte
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Soube agora que o maior 
buraco no asfalto das ruas de 
Guarulhos mede cem metros 
quadrados. É do tamanho de 
um apartamento de uma fa-
mília classe média da cidade. 
Ele é um dos 14 mil buracos ca-
dastrados em todo Município. 
A maior concentração deles 
está no bairro de Bonsucesso, 
na ligação com os Pimentas. 
Na verdade, são 13.836. É claro 
que me espantei com a infor-
mação. Não só pelo tamanho 
gigantesco da cratera, pen-
sando bem dá para engolir um 
caminhão, mas também pelo 
número exato desses buracos. 
Todos catalogados!

A informação foi dada pelo 
presidente da empresa que 
está realizando um mutirão 
para tapar as 13.836 “panelas”, 
nome que os engenheiros dão 
para as depressões provoca-
das pelo desgaste natural do 
pavimento. O número foi ar-
redondado para 14 mil. A em-
presa é a Proguaru, Progresso 
e Desenvolvimento de Guaru-
lhos S.A.

A bem da verdade, nem 
todos esses buracos podem 
ser chamados de “panelas”. 
Pelo menos cinco por cento 
deles são rachaduras no as-
falto. Outro tanto são “valas” 
– outra designação usada por 
trabalhadores da Proguaru – 
deixadas pela companhia de 
distribuição de água, o Saae 
ou agora a Sabesp. Assim, oi-
tenta por cento dos estragos 
no asfalto são representados 
pelos buracos, propriamente 
dito. “Buracos escancarados”, 
no linguajar do presidente da 

COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

Proguaru, o engenheiro Fran-
cisco Carone.

 
Na internet
Essa questão deu o que fa-

lar no fim de semana nas redes 
sociais. Apareceu um vídeo 
mostrando operários fazendo 
o remendo onde não havia bu-
raco algum. As imagens deixa-
ram internautas indignados.

Eram frestas no asfalto, 
explicaram os engenheiros, 
“prontas para se abrirem dian-
te da primeira chuva”. Elas se 
transformam em buracos rapi-
dinho e representam, como já 
disse, cinco por cento do tra-
balho das 15 equipes espalha-
das pelo Município.

E sobre a cratera de cem 
metros quadrados, uma ex-
plicação obrigatória: era na 
verdade uma sequência de 
buracos que pareciam peque-
nos, mas à medida que foram 
abertos começaram a descor-
tinar uma imensa depressão. 
Um buraco tão grande que 
cabia um caminhão...

 
Astrólogo
Essa guerra só prejudica 

o país. Não há nela nada que 
possa ser aproveitado. A não 
ser a que mostra quão inde-
cente e estúpido é esse tal de 
Olavo de Carvalho. Dizem que 
ele foi bom astrólogo. Pode 
ser. Entre as besteiras ditas 
para atingir o vice Hamilton 
Mourão, soltou uma digna da 
sua estupidez: foram os milita-
res que criaram o PT e quem 
deu o golpe de 64, foram os 
civis, Adhemar de Barros e 
Carlos Lacerda.

Devendo até as penas!
Essa Executiva tucana herda uma dívida em 

torno de 300 mil reais de multas aplicadas pela 
Justiça. Esse montante vem sendo empurrado com 
a barriga há anos e anos. O ex-presidente Marco 
Iannoni acertou as parcelas atrasadas, as quais im-
pediam até os candidatos a terem acesso ao fundo 
partidário, e agora o restante foi parcelado em pra-
zos a perder de vista.  

Engordando
Sem muito alarde, um grupo grande de lideran-

ças populares tem se reunido periodicamente para 
discutir política local. Para deixar o coração mais 
mole e a língua mais solta, nunca falta churrasco e 
muita cerveja, que são levadas pelos próprios par-
ticipantes.

Adios amigo
O ex-presidente do PT, Paulo Victor, foi para o 

PDT junto com Sebastião Almeida, mas já está de sa-
ída. Inclusive na inauguração da nova sede pedetis-
tas, Paulo Victor nem foi convidado. Ele me afirmou 
que seguiu o Almeida pelo projeto do ex-prefeito, 
como não deu certo, agora ele seguirá outro rumo.

Eles taxam até as malas
O prefeito Guti levantou um ponto importante e 

deve ser levado muito a sério. Empresas ligadas ao 
aeroporto ganham muito dinheiro utilizando nos-
so solo e espaço aéreo, trazendo poluição sonora, 
ambiental e de luminosidade. Nós ficamos com 
a poluição e eles com os bônus? São mais de 30 
milhões de passageiros que utilizam esse serviço e 
não moram em Guarulhos.

  
Agregando
Em entrevista ao programa Tribuna Livre há 

cerca de um mês o empresário de comunicação e 
desportista, Adalberto Gregui, já havia levantado e 
defendido essa mesma questão de taxas de em-
barque em favor dos guarulhense.

MBL: Ele não!
O MBL de Guarulhos está afirmando que o recuo 

do deputado estadual Márcio Nakashima (PDT) na 
nomeação do ex-prefeito Sebastião Almeida, pela lide-
rança partidária na Assembleia Legislativa, seria devido 
à forte pressão das redes sociais, encabeçada por eles.

Pressão Baixa
Nakashima, nega ter sofrido qualquer pres-

são. “O trabalho do Sebastião Almeida irá ajudar 
a reconstruir o PDT e para isso não é necessário 
ele estar em um cargo na Assembleia”, declarou 
o deputado. Aliás, nem do PDT Nakashima aceita 
muita intromissão em seu mandato.

Democraticamente
Ontem, 22, foi protocolado na Executiva Esta-

dual, na Executiva Nacional e no TRE, os resultados 
da convenção do PSDB de Guarulhos, que sagrou 
o vereador Lauri Rocha como presidente para um 
mandato de dois anos.

Sob nova direção
Lauri também deve transferir o ninho tucano 

para novo endereço. A sede atual pertence ao ex-
-presidente Marco Iannoni que afirmou: “Ser presi-
dente traz mais ônus do que bônus”.

Apostando os fios de cabelo
A Executiva Estadual do PSDB tentou por duas 

vezes, sem sucesso, cassar a executiva de Guaru-
lhos. Agora realizada as eleições e estando os vere-
adores no comando da legenda, o novo presidente 
não acredita em nova intervenção.

DIRETO
E RETO

ROBERTO SAMUEL 
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/
tribuna.roberrtosamuel
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Experimenta Educação de Guarulhos terá concurso de Startups Pitch4Gru
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Organiza-
do durante a abertura do 
Experimenta Educação, o 
Concurso de Startups Pitch-
4Gru é mais uma ação da 
prefeitura para fortalecer o 
ecossistema empreendedor 
e tecnológico na cidade. A 
atividade é uma das atra-

ções do evento que acontece 
entre 17 e 19 de maio, no 
Adamastor Centro. 

Especificamente no dia 
17 (sexta-feira), às 19h, o 
Pitch4Gru vai reunir star-
tups de base tecnológica 
que estão em estágio pré-
-operacional, ou que já es-

Objetivos
Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Cien-

tífico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI), 
o Experimenta concentra uma série de atividades liga-
das ao empreendedorismo inovador e ajuda a consoli-
dar essa nova cultura em Guarulhos. Em seu terceiro 
ano, o evento deve novamente mobilizar estudantes, 
pesquisadores, universitários, empreendedores, investi-
dores e o público conectado à tecnologia. “O Pitch4Gru, 
durante o Experimenta, é uma excelente oportunidade 
para quem busca apoio e investimento. Essas ativida-
des aproximam as startups dos demais agentes do mer-
cado e da indústria. Uns têm disposição para investir 
em projetos com potencial lucrativo, outros procuram 
soluções tecnológicas para seus processos”, explica o se-
cretário da SDCETI, Rodrigo Barros.

tejam operando soluções 
relacionadas à Educação. 
As inscrições seguem até o 
próximo dia 6, no site expe-
rimenta.guarulhos.sp.gov.
br/.

Diante de uma banca de 
avaliadores, formada por 
especialistas em tecnologia 

e inovação e de potenciais 
investidores, os participan-
tes do Pitch4Gru terão a 
oportunidade de apresen-
tar suas ideias, buscando 
apoio financeiro e a expan-
são dos negócios.

A startup vencedora do 
concurso se classifica au-

tomaticamente para a fase 
final do 19º Concurso Ace-
lera Startup, que é promo-
vido pela Federação das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) e irá reunir as 
300 startups de maior des-
taque no País, entre mais 
de 15 mil participantes.



Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009
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STJ tranca ação penal contra advogado 
público acusado de prejudicar erário

Após feriadão da Semana Santa, 
vereadores devem retornar às sessões hoje

Rafael Prandini Rodrigues vence 
eleição para Procurador Geral 
do Município de Guarulhos

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: LUCY TAMBORINO 

DA REDAÇÃO - A 5ª Turma 
do Superior Tribunal de 
Justiça determinou, de ofí-
cio, o trancamento da ação 
penal contra um advogado 
acusado de causar prejuízo 
ao erário do município de 
Osasco. O Ministério Públi-
co acusou o secretário de 
Assuntos Jurídicos munici-
pal por ter validado parece-
res, feitos pela assessoria ju-
rídica da própria secretaria, 
com dispensa de licitação.

De acordo com o relator, 
ministro Joel Ilan Parcior-
nik, o advogado tem imu-
nidade profissional para 
emitir parecer jurídico nos 
processos administrativos 
de licitação. “Como a impu-
tação feita pelo Ministério 
Público decorreu do fato 
de o recorrente ter encam-DA REDAÇÃO - Pela segunda 

vez consecutiva o candidato 
Rafael Prandini Rodrigues, 
atual Procurador Geral Ad-
junto, venceu a eleição para 
Procurador Geral do Municí-
pio de Guarulhos. Com 65,5% 
(um total de 40 votos), Rodri-
gues obteve quase o dobro de 
votos do segundo colocado, 

Leonardo Alexandre Franco. 
A eleição ocorreu ontem.

A escolha do próximo 
Procurador Geral do Muni-
cípio será feita pelo prefeito 
Guti, que poderá ratificar o 
nome apontado pelos procu-
radores ou nomear um outro 
indicado pelo secretário de 
Justiça, Airton Trevisan.

pado os pareceres jurídicos, 
a sua conduta é atípica por 
estar acobertada pela imuni-
dade referente ao exercício 
da advocacia, nos termos do 
disposto no art. 133 da Cons-
tituição Federal”, disso o mi-
nistro, que votou pelo não 
conhecimento do Habeas 
Corpus, e concedeu ordem, 
de ofício, para trancar a ação.

O HC foi impetrado pela 
Comissão de Direitos e Prer-
rogativas da OAB de São Pau-
lo, representada por Leonardo 
Massud e outros advogados. 
Eles sustentaram o tranca-
mento da ação alegando que 
o advogado “apenas emitiu 
opinião jurídica no cumpri-
mento das suas funções”.

Segundo o advogado Le-
andro Sarcedo, presidente da 
Comissão de Prerrogativas 

Rádio Raiz Fm 93,3
Programa Coração Sertanejo com Eduardo de Moura

De segunda à sexta 20h00 às 22hoo

Ouça, participe 9-4119-5830

LUCY TAMBORINO - Os vere-
adores devem retornar às 
sessões da Câmara hoje 
após o feriadão da Semana 
Santa. A última sessão foi 
realizada no dia 11, desde 
então todos os trabalhos 
foram suspensos devido ao 
feriado santo. A pauta con-
ta com 20 itens no Grande 
Expediente e outros 18 na 
Ordem do Dia.

Os parlamentares de-
vem se reunir hoje na Câ-
mara com um cenário de 
ausências frequentes. A 
falta de quórum já colocou 
fim a 47% das sessões da 
Casa de Leis deste ano. De 
acordo com o levantamen-
to feito pela reportagem, 
estavam previstas 19 ses-
sões até agora, dessas nove 
foram encerradas por esse 
motivo. Algumas não dura-
ram nem cinco minutos.

da OAB-SP, em processos 
de improbidade ou crimi-
nais, “a imputação ao ad-
vogado é sempre a de ter 
praticado ato privativo da 
profissão”.

A questão, diz ele, faz 
parte de uma estratégia 
“que, além de fazer pouco 
da imunidade profissional 
prevista no artigo 133 da 
Constituição, coloca a Advo-
cacia numa situação difícil, 
que é a de ter de produzir a 
chamada ‘prova diabólica’, 
ou seja, provar aquilo que 
não fez”. “É claro que a imu-
nidade constitucional não 
é absoluta, mas somente 
pode ser excetuada nos ca-
sos em que, de fato, existem 
provas de eventual conduta 
ilícita do profissional”, afir-
ma Sarcedo.
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Guarulhos tem o 2º pior trânsito entre 
as 10 maiores cidades do estado

Guarulhense gasta R$ 30 
para almoçar fora de casa

UBS têm grande 
movimento na 2ª fase da 
vacinação contra a gripe

Número de mortes por acidente 
de trânsito cai 26% na cidade

FOTOS: LUCY TAMBORINO

FOTO: AGÊNCIA BRASIL

LUCY TAMBORINO - O trânsito 
de Guarulhos foi considerado, 
nos primeiros três meses des-
te ano, o segundo pior entre 
as 10 maiores cidades do Es-
tado de São Paulo. A pesquisa 
foi divulgada pelo Indicado-
res de Satisfação dos Serviços 
Públicos (Indsat). 

Neste levantamento, o trá-
fego urbano na cidade só não 
foi considerado pior do que na 
capital. Conquistando baixís-
simo grau de satisfação, a ava-
liação da população ficou em 
341 de uma escala que vai até 
mil. Número parecido com o 
primeiro colocado que somou 
329 – 12 a menos no índice em 
comparação a Guarulhos. No 
total, 53% dos guarulhenses 
classificaram o trânsito como 
péssimo, 27% ruim, além de 
16% regular e 4% bom. Nin-

LUCY TAMBORINO - O número de 
óbitos decorrentes de acidente 
de trânsito registrou queda de 
26% em Guarulhos nos três 
primeiros meses deste ano, 
em comparação a igual perío-
do de 2018. Os dados foram di-
vulgados ontem pelo Sistema 
de Informações Gerenciais de 
Acidentes de Trânsito do Esta-
do de São Paulo (Infosiga-SP). 

Ao todo 25 pessoas morre-
ram entre janeiro e março após 
acidentes de trânsito, já no ano 
passado foram 34 – melhor 
resultado desde 2015. As ocor-
rências deste tipo nos primei-
ros três meses do ano foram 
responsáveis por 33 mortes em 
2017, 35 em 2016 e 38 em 2015. 

Em todos os anos pessoas 
do sexo masculino foram as 
que mais morreram, só nesse 

ano significaram 84% de to-
das as ocorrências. Das mor-
tes até março deste ano, 48% 
foram fatais de tal maneira 
que ocorreram na própria via, 
sem nem ao menos dar tem-
po de chagar ao hospital para 

o atendimento. 
A tendência de diminuição 

nas mortes também pode ser 
observada no estado que no 
primeiro trimestre deste ano 
registrou 1.205 óbitos e em 
2018 um total de 1.212.

guém avaliou com ótimo. 
A Secretaria de Transportes 

e Mobilidade Urbana (STMU) 
informou que entre as ações 
para diminuição do trânsito 
estão à conclusão as obras do 
Trevo de Bonsucesso, além dos 
corredores de ônibus.  A pasta 
ainda destacou que toda ma-
lha viária da cidade está sendo 
revitalizada com sinalização 
horizontal e vertical, além dos 
equipamentos semafóricos. 
O Departamento de Trânsito 
mencionou que tem realizado 
campanhas educativas junto 
as universidade e escolas de 
ensino médio sobre o perigo 
do consumo do álcool ao diri-
gir, além de blitzes punitivas, 
que já diminuíram o número 
de motoristas que foram pegos 
com taxas de alcoolemia acima 
do limite permitido ao volante.

DA REDAÇÃO - As Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) da 
cidade registraram movi-
mento intenso na manhã de 
ontem, data de início da se-
gunda fase da Campanha Na-
cional de Vacinação contra a 
Influenza (gripe). A exemplo 
dos anos anteriores, a procu-
ra maior pela vacina foi ob-
servada entre as pessoas com 
idade igual ou superior a 60 
anos, população que integra 
um dos oito grupos contem-
plados com a imunização 
pelo SUS nesta nova etapa.

Além dos grupos contem-
plados na fase inicial, ou seja, 
as crianças menores de seis 
anos (entre seis meses até 
cinco anos), gestantes e mu-
lheres que tiveram filho nos 
últimos 45 dias (puérperas), 
também poderão se vacinar 
contra a gripe nesta segunda 
fase os professores das redes 
públicas e privadas de ensi-
no, profissionais de Saúde, 
portadores de doenças crôni-
cas mediante prescrição mé-
dica e povos indígenas.

LUCY TAMBORINO - O trabalha-
dor guarulhense gasta, em 
média, R$ 29,96 para almoçar 
fora de casa. É o que mostra a 
pesquisa “Preço Médio da Re-
feição Fora do Lar”, realizada 
pela Associação Brasileira das 
Empresas de Benefícios ao Tra-
balhador (ABBT). O preço co-
loca a cidade entre as 10 mais 
em conta do país, sendo o al-
moço mais barato R$ 28,85, 
registrado em Diadema.

Além disso, o valor apre-
sentou queda de 7,5% se com-
parado com o ano anterior, 
quando a pesquisa indicou o 
preço médio do prato como 
R$ 32,40. 

Foi considerado o preço da 
refeição composta por: prato 
principal, bebida não alcoólica, 

sobremesa e café, na hora do 
almoço, em estabelecimentos 
que aceitam voucher refeição 
como forma de pagamento. 

Funcionários do Saae devem 
aderir ao PDV até amanhã 

LUCY TAMBORINO - Os funcioná-
rios do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) de Gua-
rulhos têm até amanhã para 
demonstrarem interesse em 
aderir ao Programa de Des-
ligamento Voluntário (PDV). 
Após esse período o servidor 
poderá decidir se aceita ou 
não as condições oferecidas.  

Entre os benefícios oferta-
dos aos servidores está à con-
cessão de indenização corres-
pondente a 1,4 vezes o valor 
da remuneração mensal por 
ano de efetivo exercício na 
administração pública muni-

cipal a serviço do Saae.
Outra medida oferecida 

é o Programa de Aposenta-
doria Incentivada. Este conta 
com as inscrições abertas aos 
servidores interessados até o 
próximo dia 07. O incentivo 
de adesão ao programa cor-
responde à indenização de 
10% da remuneração mensal, 
para o cálculo do incentivo 
financeiro, por ano de efetivo 
exercício na administração 
pública municipal a serviço 
da autarquia. Atualmente o 
quadro de pessoal do Saae é 
de 1.045 servidores, sendo 
345 estatutários e 700 celetis-
tas, destes aproximadamente 
200 estão aposentados pelo 
Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS. 

PF apreende 70 kg de drogas e prende cinco pessoas durante o feriado
DA REDAÇÃO - A Polícia Fede-
ral, no Aeroporto de Cumbica 
apreendeu entre os dias 18 e 
21  mais de 70 quilos de dro-
gas e prendeu três homens e 
duas mulheres por tráfico in-

ternacional de drogas. 
A maior apreensão, cerca 

de 45 quilos de drogas, 32 de 
cocaína e 3 de maconha, foi 
encontrada dentro de cargas 
de castanha do Pará e man-

tas, cujos destinos eram Por-
tugal e Paraíba. Os presos 
serão conduzidos aos pre-
sídios estaduais onde per-
manecerão à disposição da 
Justiça.
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Estação recebe exposição 
com miniatura da 
Catedral de Notre-Dame 

Alunos encontram ratos 
em escola no Ponte Alta

Cumbica recebe
‘Você na Prefeitura’ 
neste sábado

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

DA REDAÇÃO - Artistas guaru-
lhenses produziram uma es-
cultura em miniatura da Cate-
dral de Notre-Dame, em Paris, 
e a obra está em exposição na 
estação Aeroporto-Guarulhos 
da Linha 13-Jade da CPTM até 
o dia 02 de maio.

A escultura foi feita de 
folha de sulfite e papel ma-
chê pelos artesãos Donizete 
Vaz e Marly Alves, ambos de 
Guarulhos. A exposição pode 
ser acessada ao sair pelo lado 
esquerdo, sentido Terminal 
Taboão.

O incêndio da igreja acon-
teceu no último dia 15 e o fogo 
destruiu uma torre de 90 me-
tros de altura e a maior parte 
do telhado da catedral.

Além da Catedral de Notre-
-Dame de Paris, também estão 
expostas réplicas em miniatu-
ra da Basílica de São Pedro, no 
Vaticano, do Coliseu de Roma 
e do Panteão Romano. 

MAYARA NASCIMENTO - Desde o 
final do ano passado alunos e 
funcionários da Escola Estadu-
al Professora Simone Machado 
da Silva Torres, no bairro Ponte 
Alta, têm encontrado ratos nas 
dependências da instituição de 
ensino. O aparecimento dos 
animais foi registrado nos cor-
redores, na biblioteca, no labo-
ratório e na cozinha. 

Um professor chegou a ma-
tar um dos animais na cozinha 
dos funcionários. “Na semana 
passada eu estava saindo da 
aula e encontrei um no pátio. 
Sempre encontramos fezes do 
animal nos cantos das salas”, 
contou uma aluna que preferiu 
não se identificar. 

A escola possui turmas de 
Ensino Fundamental (do 6º 

DA REDAÇÃO - O ‘Você na Pre-
feitura’, programa de atendi-
mento à população no qual 
os munícipes podem realizar 
solicitações e indicar suges-
tões de melhoria ao prefeito 
Guti e às secretarias munici-
pais, ocorre neste sábado (27), 
às 14h, no CEU Cumbica. As 

senhas serão entregues com 
30 minutos de antecedência.

O objetivo do evento é ou-
vir os anseios da sociedade e 
colocar em prática a gestão 
colaborativa defendida pela 
Administração. “É funda-
mental que os guarulhenses 
participem, uma vez que são 

até o 9º ano), Ensino Médio e 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Segundo a aluna, a canti-
na do local também não possui 
funcionários e os lanches são 
vendidos pelas secretárias e 
pela diretora. 

Segundo a Diretoria de En-
sino de Guarulhos, as dedetiza-
ções e desratizações acontecem 
nas unidades a cada seis meses. 
Na unidade em questão está 
prevista para acontecer uma 
nova dedetização no início do 
segundo semestre.  Um super-
visor foi encaminhado à uni-
dade de ensino para averiguar 
a situação da cantina escolar. 
Atualmente, a administração 
da cantina está sendo realizada 
pela Associação de Pais e Mes-
tres (APM).

peças norteadoras na cons-
trução da Guarulhos que 
queremos. Nossos esforços 
em prol da reestruturação da 

cidade e qualidade de vida 
do munícipe são inúmeros. O 
trabalho não para”, afirmou 
o prefeito Guti. 



8 Terça-feira, 23 de abril de 2019
OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

       A Univeritas/UNG está recebendo inscrições 
para sessões de equoterapia na Universidade. O 
espaço oferece o método que utiliza o cavalo dentro 
de uma abordagem interdisciplinar, buscando o 
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas, a 
partir de dois anos de idade, com deficiências e/
ou necessidades especiais, exceto lesões de 
luxação de quadril, escoliose acima de 35/40 graus, 
osteoporose, instabilidade atlanto axial e epilepsia. 
As sessões terão um custo de R$ 50, cerca de 50% 
mais baratas em comparação ao preço praticado 
no mercado. As vagas são limitadas. Para realizar 
as sessões, o paciente deverá comparecer no 
Centro de Equoterapia, com o pedido médico e 
estar apto para iniciar os atendimentos. A equipe 
multidisciplinar, que será responsável tanto pela 
indicação do tratamento, conforme os critérios 
técnicos do protocolo de equoterapia, quanto pelo 
acompanhamento da evolução clínica da pessoa. 

     O Adamastor Centro recebe no próximo 
dia 7 de maio, a segunda edição do ciclo 
de palestras “Voe, você pode!”. O evento, 
idealizado pela Secretaria do Trabalho, em 
parceria com a empresa Head Guarulhos, 
acontece das 8h30 às 16h30 e conta com 12 
palestrantes que irão discutir temas como 
mercado de trabalho, propósito, motivação 
e futuro. As inscrições devem ser feitas 
pelo seguinte link: http://bit.ly/2KPqBR4. 
De acordo com Telma Cardia, secretária 
da Pasta, o evento está sendo trazido 
novamente pois em 2018 foi um sucesso. 
“Ouvimos diversos depoimentos dos jovens 
que participaram relatando que aquela 
oportunidade mudou a vida deles, a visão 
de mundo. Os jovens saem das palestras 
motivados, querendo correr atrás dos seus 
sonhos. Isso é muito bonito”, lembra.

ANOTE

Neste século 21, as famílias indígenas 
que resistiram ao massacre dos 
portugueses, continuam protegendo rios

O que Comemorar 
no Dia do Índio?

Uma das lembranças da minha 
infância, da época da escola, são 
as festividades das comemorações 
do Dia do Índio (a), celebrada no 
dia 19 de abril. Lembro dos traba-
lhos sobre o tema, das apresenta-
ções artísticas livres na frente da 
sala de aula e das representações 
de tribos indígenas nos desfiles 
do sete de setembro. Até mesmo 
no carnaval, nos bailes infantis, 

na visão de uma criança da minha 
época, se travestir de índio ou de 
índia era sempre divertido, afinal 
a indumentária indígena é alegre, 
colorida e cheia de detalhes.

Os anos se passaram e hoje   
adulta, vejo e entendo que a histó-
ria dos índios brasileiros, contada 
na minha infância, ficou sempre 
muito focada nos aspectos festivos 
e culturais dos povos indígenas, 
nos seus adornos, ferramentas 
especiais, comidas, danças, brin-
cadeiras, técnicas de caça e vesti-
mentas.  Não nos falavam que mi-
lhares de tribos indígenas foram 

simplesmente dizimadas por con-
ta do descobrimento e desenvolvi-
mento do Brasil.

Neste século 21, as famílias in-
dígenas que resistiram ao massa-
cre dos portugueses, continuam 
protegendo rios e toda natureza 
onde habitam, mas são persegui-
das incansavelmente, vivendo suas 
vidas cotidianas travando uma luta 
diária, de embate constante, pela 
manutenção das suas terras e a so-
brevivência do seu povo.

Este massacre contra a popu-
lação indígena brasileira, ainda 
persiste, porque não só no Brasil, 
mais em todo o mundo desenvol-
vido, existem forças político-eco-
nômicas e ideológicas anti-indíge-
nas, instaladas em vários espaços 
de poder, dispostas a dominar as 
terras habitadas por eles, a ponto 
de quererem mudar a legislação 
que os protege, para explorar es-
paços ambientais ainda virgens 
em nosso país.

São setores poderosíssimos que 
lucram com a exploração da terra e 
querem, a todo custo, acabar com 
o que sobrou dos nossos ancestrais 
brasileiros, transformando-os em 
cidadãos e cidadãs sem-terra, sem 
cultura e sem direitos.

Segundo dados de 2018, do 
Greenpeace Brasil, organização 
não governamental de ambiente, 
se nada for feito, a existência de 
305 etnias, que falam 274 diferen-
tes línguas, com múltiplas cosmo-
visões e modos de vidas, são uma 
das maiores riquezas do nosso 
povo, e infelizmente, correm o ris-
co de sumir do mapa e da história 
do Brasil. Sendo assim, neste dia 
19/04, não temos nada a comemo-
rar e sim a lamentar.

CRISTINA VEREDA
Jornalista pós-graduada 
em Teoria da Comunicação

PONTO
DE VISTA

FlashBackFlashBack
Revival 70,80,90

A maior festa flashback de GuarulhosA maior festa flashback de Guarulhos

Evento Beneficente

Nosso Clube Vila Galvão
Rua Santo Antônio, 937 - VIla Rosália

Guarulhos - SP
Vendas : www.ticketbrasil.com.br

ou no local

Dj Ronaldo
(Flashback dos Amigos)

Dj Paulinho
(Warm Up)

Dj Leandro
(Warm Up)

Faça sua festa conosco 
Dj, Som Iluminação

(11) 97334-6238

Início: 20h
18 de Maio
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Casacor SP anuncia nova data de estreiaNúmero de imóveis lançados em fevereiro dobra
FOTO: MAYARA NASCIMENTO

FOTO: FILIPPO BAMBERGHI/CASACOR

DA REDAÇÃO - Reconhecida 
como a maior e mais comple-
ta mostra de arquitetura, de-
sign de interiores e paisagis-
mo das Américas, a Casacor 
SP anuncia sua nova data de 
abertura ao público. A edição 
paulistana abre suas portas 
no dia 28 de maio e segue até 
o dia 4 de agosto, no Jockey 
Club de São Paulo.

Planeta Casa é o conceito da 
mostra que, em 2019, percorre 
18 cidades brasileiras, 4 países 
da América do Sul e um da 
América do Norte. O tema foi 
baseado na tendência de cada 

DA REDAÇÃO - O lançamento 
de imóveis residenciais na 
capital paulista em fevereiro 
foi mais do que o dobro do 
registrado no mesmo mês do 
ano passado, segundo a pes-
quisa mais recente do Secovi-
-SP, entidade que representa 
as empresas do setor.

No segundo mês do ano, 
870 unidades foram lançadas 
na cidade - ante 341 imóveis 
em fevereiro do ano anterior. 
Em 12 meses, foram lançados 
32,8 mil imóveis, um patamar 
parecido com o período de 
março de 2014 a fevereiro de 
2015, no início da recessão.

A venda de imóveis novos 
também acompanhou esse 
movimento, com a comercia-
lização de 2,2 mil unidades 
em fevereiro, 50% a mais do 
que no mesmo mês de 2018. 
No acumulado de 12 meses, 
as vendas em fevereiro tam-
bém voltaram ao mesmo pa-
tamar registrado até feverei-
ro de 2015.

“Em meio à atual conjuntu-
ra, com um novo governo e a 
necessidade de as reformas sa-
írem, as perspectivas para este 
ano continuam elevadas”, ava-
lia o presidente da entidade, 
Basilio Jafet. “Contudo, sem a 
aprovação da reforma da Pre-
vidência, o setor imobiliário 

será afetado, assim com os de-
mais setores da economia.”

Para o corretor de imóveis 
João Batista Souza, que atua 
em uma imobiliária na região 
central da capital paulista, o 
mercado na cidade ainda está 
mais aquecido para locação do 
que para vendas.

casa se tornar o universo parti-
cular do indivíduo. É na nossa 
casa que podemos expressar, de 
forma natural e genuína, nossa 
afetividade e nossa conexão 
com o outro. E, a partir dela, de-
monstrar atitudes afetivas para 
com a comunidade que nos ro-
deia. “É pensar de dentro para 
fora, começando pela nossa in-
dividualidade e nosso propósi-
to como ser humano. Somente 
assim será possível enxergar o 
outro, como um elo no cuidado 
com o mundo”, explica Lívia 
Pedreira, superintendente da 
Casacor.

PREÇO
IMPERDÍVEL
OXICORTE

Qualidade, precisão e
agilidade para seus projetos.

DICOS - ANÉIS- QUALQUER FORMATO

(11) 3428-3010 / 3428-1010
VENDAS@AMACOEMETAL.COM.BR
WWW.AMACOEMETAL.COM.BR

Peças
Oxicortadas

Peças
Oxicortadas

VENDA VENDA LOCAÇÃO
APTO – 

PROX SHOPING MAIA –
 R$ 275.000 (VAGO) – 

REF - 0
3 – DORMTS 1 SUITE, SALA 

2 AMBS COM SACADA, 
AREA DE LAZER COMPLETA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX CARREFOUR 
– R$ 185.000 (VAGO) – 

REF - 0
2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA, ELEVADOR, 

PORT 24 HORAS 
A/C – FINANC/FGTS

 CASA TERREA –

 CONTINENTAL I - 

R$ 270.000 – REF - 12

2 - DORMTS, SALA, COZ, 2 

VAGAS, EDICULA 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – PROX SHOPPING 

INTERNACIONAL –

 R$ 1.100 – REF -07

2 DORMTS, SALA, COZ, 

LAV, COM PLANEJADOS, 

2 VAGAS

APTO – PICANÇO –

 R$ 165.000 (REFORMADO) 

– REF - 04

1- DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – VILA ROSALIA – 
R$ 290.000 - (VAGO) –

 REF - 04
2 – DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS COM SACADA, 2 
VAGAS, AREA DE LAZER 

COMPLETA
A/C – IMOVEL DE MENOR 

VALOR

APTO – PROX SHOPPING 
MAIA – R$ 255.000 (VAGO) 

– REF 02
3 - DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS COM SACADA, 1 

VAGA 
A/C – FINAC/FGTS 

V CASA CONTINENTAL III 

– R$ 600 – 

REF 12

1 – DORMT, SALA, COZ

CASA - CONTINENTAL II – 

R$ 850.00 – REF - 12

2 – DORMTS, SLA, COZ, 1 

VAGA, LAVANDERIA 

CASA – PROX CLUB VILA 

GALVÃO – R$ 800 – REF 12

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA

APTO – COND ITALIA – 
GOPOUVA – R$ 200.000 

– REF 02
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 
ALAZER, PORT 24 HORAS 

A/C – FINANC/FGTS

APTO – ATIVA (VL ENDRES) 

– R$ 1.600 – REF 07

3 DORMTS, 1 SUITE, SALA, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 

LAZER

LOCAÇÃO



ÁRIES: O planeta Vênus tentará criar mecanismos 
importantes para que possa enfrentar problemas na hora 
de socializar. 

TOURO: Ficar presa em momentos muito ruins só trará 
dificuldades, isso pode alimentar mais problemas. Tenha 
uma atitude voltada para soluções efetivas.

GÊMEOS: O seu dia ficará bem tranquilo em um momen-
to tão importante para você, sendo assim tudo estará 
muito melhor equilibrado. 

CÂNCER: Com o devido amor você irá passar com muita 
tranquilidade por situações capciosas que façam os teus 
sentimentos explodirem de forma instável.

LEÃO: O seu comportamento voltado para ações muito 
arrogantes trará para você uma possível fraqueza neste 
momento. 

VIRGEM: Deixar-se levar por coisas e não por sentimen-
tos é o que evidenciará a sua capacidade para ações 
familiares.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

DAI
TOUCHSCREEN

APOCRIFOFR

ÇNEDNUA
PÃOSVEUSÇ
EDREDONSIÃ

EOLOTORNO
MELHORESDG
DOOAIR

SUBTERRANEA
LUREADV
ASTECAELI
OTEGARIS
SOLBENSS
SAVETEMI

TEATROECINEMA

Salva vi-
da de pes-
soas com
leucemia

Pop-(?),
janela

extra em
sites (ing.)

Órgão
municipal 
de amparo
ao menor

Hospital
Central do
Exército
(sigla)

Ocorrência
funesta 

em ruas e
rodovias

Reginaldo
Faria, ator
e diretor 

fluminense

Tecnologia
da tela 

sensível ao
toque (ing.)

Frâncio
(símbolo)

A região
de origem
do Canga-
ço (abrev.)

Dança dos
sete (?): a

arte de
Salomé

"Checklist"
levado 

ao super-
mercado

Scooby-(?),
amigo do
Salsicha

(TV)

Letra que
não inicia
palavra no
português

Estilo de
moda não 
conformis-

ta (ing.)

Hans Chris-
tian (?),

escritor di-
namarquês

Hepatite
(?): uma
das DSTs
(Med.)

Entidade
infantil da
Umbanda

(bras.)

Santo
(abrev.)

Escola 
de Arte

Dramática
(sigla)

Letra-
símbolo do

Partido
Verde

Astro
adorado

pelo faraó
Akhenaton

"Deus (?)
livre!",

frase de
repulsa

Espaços
de atuação
de Paulo
Autran

Classi-
ficação

zoológica
do faisão

Senti
receio

Sufixo de
"filhote"

Antigo
habitante
do México

Passagem
(?), opção
à passa-
rela na

travessia 
de 

rodovias

Roupas de
cama para
dias frios
Divindade
dos ventos
(Mit. gr.)

"Dias (?)
virão",

frase de
otimismo

perante di-
ficuldades

Falso; 
inautêntico
Alimento
matinal

Transgressão que
rende sete pontos na
carteira de motorista

A eternidade (pl.)

Em (?): 
em volta
Multidão

(pop.)

Red Bull (?) Race,
corrida aérea
Opõe ação (a 

outra contrária)

Itens da
herança
Via oral
(abrev.)

Varredores de rua
(bras.)

(?) Gees, banda 
de "Night Fever"

Prenome
judeu

Prefixo de
"antítese"

Estado da
naturista
na praia

Aplicações

2/up. 3/air — bee — doo — erê. 4/éolo. 5/indie. 11/touchscreen.

LIBRA: Apresentará dentro de si uma elevada e forte 
tendência para realizar ações interessantes e voltadas 
para demonstrar sua razão. 

ESCORPIÃO: A pressão que você vem sofrendo estará 
muito forte neste período, tudo porque não conseguirá 
tomar um rumo coerente na sua vida. 

SAGITÁRIO: As coisas que se mostrarem fora de curso 
precisarão ficar mais evidentes neste período. Tenha 
cuidado com as decisões.

CAPRICÓRNIO: Não conseguirá saciar-se com qualquer 
coisa, nada será tão bom quanto atingir o sucesso neste 
período. 

AQUÁRIO: Irá se comportar de forma mais independente 
com atos de liberdade, muito por causa de coisas que 
você não pode prever. 

PEIXES: As boas coisas se manterão mais fortes durante 
este dia, porém as feridas podem vir a aparecer. Tenha 
mais paciência.
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DA REDAÇÃO - A Netflix anun-
ciou sua primeira série ani-
mada original com temática 
africana, a Mama K’s Team 
4. A produção conta a histó-
ria de quatro meninas que 
vivem na cidade neo-futu-
rista Lusaka, na Zâmbia, 
que são recrutadas por um 
agente secreto aposentado 
ainda empenhado em salvar 
o mundo.

Netflix anuncia primeira série 
animada com temática africana

HORÓSCOPO

A animação foi criada 
pela escritora zambiana Ma-
lenga Mulendema, um dos 
oito vencedores da iniciati-
va Triggerfish História Lab, 
em 2015, uma pesquisa pan-
-Africana de talentos.

Malenga cresceu assis-
tindo a desenhos animados 
na televisão e se viu pergun-
tando por que os heróis não 
se pareciam com ela e por 

que eles não viviam em um 
mundo parecido com o dela.

“Ao criar um show de su-
per-heróis em Lusaka, espe-
ro apresentar ao mundo qua-
tro garotas africanas fortes 
que salvam o dia de maneira 
divertida e maluca. Mais im-
portante, quero ilustrar que 
qualquer pessoa de qualquer 
lugar pode ser um super-he-
rói”, disse a escritora.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

FOTO: DIVULGAÇÃO



MUNDO
Terça-feira, 23 de abril de 2019

11www.fmetropolitana.com.br

v

11

IMÓVEIS

CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569

Whatsapp: 9 4728-4689 

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019
www.elasmassagens.com.br

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Aluga-se

Vende-se

Sítio e Chácaras

Oportunidade

Relax

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

VAGA DE ELETRICISTA 
GRU. 
de caminhões c/ urgência. 
Av.Otavio Braga de 
Mesquita, nº 380. F: 94791-
0016/ 2463-2948
MASSAGISTA 
c/ ou s/ exp. (Damos 
Treinamento) c/ pagto 
diário. Contato pelos Fs.:  
99277-1334 /  4574-3973.
EMP.DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Contrata: Auxiliar 
Administrativo. F: 4964-
1222 - CV p/ deltamed@
deltamed.med.br
ADMITE 
Auxiliar de Escritório 
c/conhecimento em 
atendimento ao cliente 
e faturamento. Residir 
próximo Vila Galvão - 
Guarulhos. Curriculum para 
dmpabril@gmail.com.
MECÂNICO DE AUTOS 
c/ exp. , p/ trabalhar em 
Guarulhos . F.: 2412-1481 
c/ Márcio.

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

Bem localizado, próx. a diversas opções de serv. e 
comércios, como padaria, mercado, açougue, farm., 
shopping, c/ fácil acesso às principais vias de acesso e 
rod. por transporte público. Conta c/ segurança e 
conforto no empreendimento e completa infra. no 
entorno. 340Mts², Sla 70 Mts² c/ wc, 5 salas térreo c/ 2 wc. 
Nos fundos edícula c/ coz., churrasq, wc, refeit, 4 vagas 
garagem Coberta.

ALUGO PRÉDIO 
COMERCIAL R$ 4.500,00

Rua Roberto 116 - Santa 
Mena-  Trav. Av. Suplicy 

Tel.: (11) 2455-7760

Agende sua visita

94745-7749
5583-2905

SUPERVISOR DE 
TELEVENDAS 
P/ criação de equipe nova, 
contratação, treinamento. 
Gerenciar vendedores. Exp. 
c/ produtos de limpeza para 
empresas é um diferencial. 
Fixo + VR + VT. Seg. à 
Sexta das 8:00 às 17:48. F.:  
2088-4242  c/a Jo

CASA V. FÁTIMA 
3dorms. + 3 cômodos, 
terreno 10 x 30, gar. p/ 
3 autos R$ 320 Mil F.: 
98919-5686

TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br

CAMBUI MG 20.000MTS² 
plaino, agua corrente, 
80 Mil . 1.000mts² casa 
simples só 45 Mil. Rod. 
F.Dias 150km SP. F. 96215-
6802
TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 
40 Mil. F: 96314-2035

TERRENO 5X25 
60,000 tupinamba  35,000 
parcela restante 943727872 
ou 942766112 vivo
APTO. CECAP 
Reformado 3 dorms.,  R$ 
230 Mil, Aceito Financ. F.: 
98919-5686

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 700,00.  F:97272-7232 
whats

APTO. CENTRO GRU. 
mobiliado.perto da fac.
de Medicina. R$ 1.200, 
+ Cond. R$ 485,00. F.:  
99901-6804

ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.
APARTAMENTO 
1 dorm., Ótima localização 
Próx. Timóteo Penteado - 
V. Galvão Valor a partir de  
R$ 650,00 c/ Condomínio. 
Informações F.:  (11) 2455-
1002  --
QUARTO NO CENTRO 
Valor R$ 500,00 . F.: 99526-
0903 whats.

ESPAÇO GANESHA 
MASSOTERAPIA 
A Nova Sensação de 
Guarulhos. Equipe treinada 
p/ melhor atende.lo s. 
Venha relaxar..agende 
seu horário tel 4574.3923/ 
99277-1334 whats.
KAORI NISSEI 22A. 
Linda e estudante.
At. na minha 
residência.96613-0558 foto 
Whats

Número de mortos em ataques no Sri Lanka sobe para 290

Trump elogia economia dos EUA e critica investigação 
de interferência russa em eleição

DA REDAÇÃO - O número de 
mortos na série de aten-
tados coordenados que 
ocorreram no Sri Lanka 
no Domingo de Páscoa 
(21) subiu para 290. Cer-
ca de 500 pessoas ficaram 
feridas. Os ataques, come-
tidos em alguns casos por 
homens-bomba, tiveram 
como alvos templos católi-
cos e hotéis de luxo.

DA REDAÇÃO - O presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, voltou a defender a 
economia norte-americana 
no Twitter. “Os pedidos de 
auxílio-desemprego nos Es-
tados Unidos atingiram seu 
nível mais baixo (MELHOR) 
em mais de 50 anos!”, disse 
Trump. Em outra mensagem, 
ele voltou a criticar a inves-
tigação sobre a interferência 
russa na eleição dos EUA e 
os Democratas. “Você pode 
acreditar que eu tive que pas-
sar pela pior e mais corrupta 
Caça às Bruxas na história 
dos Estados Unidos (sem 
conluio) quando foi o ‘outro 
lado’ que criou ilegalmente o 
evento diversionista e crimi-
noso e até mesmo espionou 
minha campanha? Vergo-
nhoso!”

Mais cedo, ele já havia 
criticado os Democratas pelo 
pedido da íntegra do relatório 

Ao divulgar o mais re-
cente balanço de vítimas, o 
porta-voz da Polícia do Sri 
Lanka, Ruwan Gunasekara, 
anunciou que 24 pessoas fo-
ram detidas por suspeita de 
participação nos ataques.  
Os detidos estão sendo in-
terrogados pela divisão de 
investigação criminal da 
Polícia, acrescentou Guna-
sekara.

A maior parte dos mor-
tos é de cidadãos do Sri 
Lanka, mas há pelo menos 
32 estrangeiros entre as ví-
timas, incluindo cidadãos da 
Bélgica, dos Estados Unidos, 
da China, do Reino Unido, 
da Índia e de Portugal.

O ministro da Defesa, 
Ruwan Wijewardene, disse 
que os autores dos ataques 
foram identificados como 

“extremistas religiosos” 
e pertenciam a um único 
grupo, sem dar mais deta-
lhes.

O ministro da Saúde do 
país, Rajitha Senaratne, 
disse que sete das oitos ex-
plosões foram cometidas 
por terroristas suicidas e 
que todos esses homens-
-bomba eram cidadãos do 
Sri Lanka. 

do procurador Robert Muel-
ler sobre a interferência da 
Rússia nas eleições de 2016 
e pela mobilização para um 
processo de impeachment. 
Trump também já havia dese-
jado Feliz Páscoa e falado so-
bre os ataques no Sri Lanka, 
dizendo que os EUA “estão 
prontos para ajudar”.

Neste domingo (21), o pre-
sidente dos EUA participou de 
culto de Páscoa em uma igreja 
episcopal com a primeira-da-
ma Melania Trump e a filha 
Tiffany. “Feliz Páscoa a todos, 
tenham um ótimo dia”, disse 
Trump ao chegar à igreja. “Mui-
tas coisas boas estão acontecen-
do para o nosso país.”

FOTO: DEPARTAMENTO DE ESTADO/DOMÍNIO PÚBLICO
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