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BRASIL

FOLIA VIOLENTA A polícia de
São Paulo prendeu 413 pes-
soas no primeiro fim de se-
mana com a programação
oficial do Crnaval de rua da
capital paulista. A informa-
ção foi divulgada ontem pela
Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública (SSP).

Entre os detidos estão dois
suspeitos de roubar um poli-
cial civil em um bloco na
Avenida Luís Carlos Berrini,
anteontem. Na ação, cinco
pessoas foram baleadas.

Na Operação Carnaval
Mais Seguro, 64.847 pessoas
foram abordadas e, dos pre-
sos, 127 eram foragidos da
Justiça. Também foram
apreendidos 21 adolescentes.

No domingo, um policial
civil reagiu a uma tentativa
de assalto na Avenida Luís
Carlos Berrini, na zona sul
de São Paulo. Na ação, duas
mulheres - de 25 e 26 anos, e
três homens - dois de 19 e
um de 32 - foram baleados.
Um dos suspeitos, de 19
anos, está entre os feridos. O
outro suspeito que foi preso
também tem 19 anos.

Em nota, a Prefeitura de
São Paulo informou que a si-

SP: Polícia prende mais de 400 em Carnaval

tuação foi um caso isolado.
"Não houve outras ocorrên-
cias relevantes no fim de se-
mana do pré-carnaval. No
entanto, a Secretaria Muni-
cipal de Segurança Urbana
(SMSU) irá se reunir com os
outros órgãos envolvidos".

No Rio de Janeiro, três

pessoas morreram e uma fi-
cou ferida durante o desfile
de dois blocos no pré-car-
naval no fim de semana. A
polícia investiga os homicí-
dios, mas até ontem, nin-
guém havia sido preso. Ao
todo, 96 blocos desfilaram
pelas ruas do Rio.

CÉSAR CONVENTI/ESTADÃO CONTEÚDO

Diversos bloquinhos desfilaram pelas ruas do Centro de São Paulo no final de semana

127
Foragidos da Justiça
foram recapturados

pela polícia durante o
pré-Carnaval de SP.

Menino de 7
anos morre após
ficar soterrado
em deslizamento

OSASCO Morreu, ontem, o
menino de prenome Kauê,
de 7 anos, que ficou soterra-
do após um deslizamento de
terra no Morro do Socó, em
Osasco (SP). O resgate de
Kauê aconteceu na semana
passada, depois que a casa
onde ele morava foi soterra-
da pela queda de um barran-
co. A criança estava interna-
da em estado grave no Hos-
pital Municipal de Barueri

deste então. Ontem, o Corpo
de Bombeiros de Osasco co-
municou o falecimento do
garoto. "Esse foi um dia
muito difícil e a situação no
Morro do Socó foi a mais
grave", informou o capitão
Palumbo, do Corpo de Bom-
beiros de Osasco.

Na segunda-feira, 10, a
Grande São Paulo ficou pa-
ralisada pela forte chuva,
que causou deslizamentos e

enchentes. O prefeito de
Osasco, Rogério Lins, che-
gou a decretar estado de ca-
lamidade na cidade.

Após o deslizamento no
Morro do Socó, as famílias
desalojadas foram abrigadas
em um centro de artes. Pelo
menos 81 famílias tiveram de
ser evacuadas do local, se-
gundo dados da prefeitura.
Elas foram cadastradas para
receber uma ‘bolsa aluguel’.

MP DA CARTEIRA DE
ESTUDANTE DIGITAL
PERDE VALIDADE

BENEFÍCIO A medida provi-
sória que criou a carteira es-
tudantil digital, do Ministé-
rio da Educação, chamada
de ID Estudantil, perdeu a
validade anteontem porque
o tema não entrou em vota-
ção no Congresso dentro do
prazo. No entanto, segundo
o MEC, quem tirou a cartei-
rinha poderá continuar
usando o documento até de-
zembro. Como a MP tinha
efeito imediato após publi-
cação, quem fez o documen-
to tem o respaldo de que a
regra estava vigente quando
foi emitida. O documento dá
acesso à meia-entrada em
eventos culturais e esporti-
vos. Como a MP não foi vo-
tada, a ID Estudantil não po-
derá mais ser expedida.

TITULAR DO MEC
COMETE ERRO DE
PORTUGUÊS NA WEB

TWITTER O ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub,
cometeu novo erro de por-
tuguês no Twitter, ontem.
Ele postou no microblog
uma foto de um avião co-
mercial para afirmar que
suas viagens não são privile-
giadas. Na legenda, escre-
veu: "Aonde está a pompa e
a liturgia do cargo?". A frase
correta, no entanto, seria
"Onde está a pompa e a li-
turgia do cargo?". O erro foi
apontado por internautas,
que explicaram a forma cor-
reta do uso de aonde, junção
da preposição 'a' com o ad-
vérbio 'onde' usada para dar
a ideia de movimento.

SUSPEITO DE ROUBAR
AVIÃO DE CARGA É
PRESO EM BLOCO

PIAUÍ Um dos suspeitos de
participar do assalto a um
avião de transporte de valo-
res no aeroporto de Tucuruí,
sudeste do Pará, foi preso
anteontem,enquanto desfi-
lava em um bloco de Carna-
val em Teresina, no Piauí.
Edvan da Conceição Rodri-
gues era procurado há cerca
de um ano e meio pela Polí-
cia Civil do Pará. Segundo o
delegado Rommell Felipe,
superintendente da Polícia
Civil do Lago do Tucuruí,
Edvan da Conceição Rodri-
gues seria um dos líderes de
uma organização criminosa.
Ele responde por tráfico de
drogas, associação ao tráfi-
co, roubos e 20 homicídios.

300
Mil estudantes
emitiram a ID
Estudantil na

vigência da MP.
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