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BRASIL
MP DA CARTEIRA DE
ESTUDANTE DIGITAL
PERDE VALIDADE
BENEFÍCIO A medida provisória que criou a carteira estudantil digital, do Ministério da Educação, chamada
de ID Estudantil, perdeu a
validade anteontem porque
o tema não entrou em votação no Congresso dentro do
prazo. No entanto, segundo
o MEC, quem tirou a carteirinha poderá continuar
usando o documento até dezembro. Como a MP tinha
efeito imediato após publicação, quem fez o documento tem o respaldo de que a
regra estava vigente quando
foi emitida. O documento dá
acesso à meia-entrada em
eventos culturais e esportivos. Como a MP não foi votada, a ID Estudantil não poderá mais ser expedida.

300

Mil estudantes
emitiram a ID
Estudantil na
vigência da MP.
SUSPEITO DE ROUBAR
AVIÃO DE CARGA É
PRESO EM BLOCO
PIAUÍ Um dos suspeitos de
participar do assalto a um
avião de transporte de valores no aeroporto de Tucuruí,
sudeste do Pará, foi preso
anteontem,enquanto desfilava em um bloco de Carnaval em Teresina, no Piauí.
Edvan da Conceição Rodrigues era procurado há cerca
de um ano e meio pela Polícia Civil do Pará. Segundo o
delegado Rommell Felipe,
superintendente da Polícia
Civil do Lago do Tucuruí,
Edvan da Conceição Rodrigues seria um dos líderes de
uma organização criminosa.
Ele responde por tráfico de
drogas, associação ao tráfico, roubos e 20 homicídios.

TITULAR DO MEC
COMETE ERRO DE
PORTUGUÊS NA WEB
TWITTER O ministro da Educação, Abraham Weintraub,
cometeu novo erro de português no Twitter, ontem.
Ele postou no microblog
uma foto de um avião comercial para afirmar que
suas viagens não são privilegiadas. Na legenda, escreveu: "Aonde está a pompa e
a liturgia do cargo?". A frase
correta, no entanto, seria
"Onde está a pompa e a liturgia do cargo?". O erro foi
apontado por internautas,
que explicaram a forma correta do uso de aonde, junção
da preposição 'a' com o advérbio 'onde' usada para dar
a ideia de movimento.

SP: Polícia prende mais de 400 em Carnaval
FOLIA VIOLENTA A polícia de
São Paulo prendeu 413 pessoas no primeiro fim de semana com a programação
oficial do Crnaval de rua da
capital paulista. A informação foi divulgada ontem pela
Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).
Entre os detidos estão dois
suspeitos de roubar um policial 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 presos, 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-

Menino de 7
anos morre após
ficar soterrado
em deslizamento

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.

tuação foi um caso isolado.
"Não houve outras ocorrências relevantes no fim de semana do pré-carnaval. No
entanto, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana
(SMSU) irá se reunir com os
outros órgãos envolvidos".
No Rio de Janeiro, três

pessoas morreram e uma ficou ferida durante o desfile
de dois blocos no pré-carnaval no fim de semana. A
polícia investiga os homicídios, mas até ontem, ninguém havia sido preso. Ao
todo, 96 blocos desfilaram
pelas ruas do Rio.

OSASCO Morreu, ontem, o
menino de prenome Kauê,
de 7 anos, que ficou soterrado 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 soterrada pela queda de um barranco. A criança estava internada em estado grave no Hospital Municipal de Barueri

deste então. Ontem, o Corpo
de Bombeiros de Osasco comunicou 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 Bombeiros de Osasco.
Na segunda-feira, 10, a
Grande São Paulo ficou paralisada pela forte chuva,
que causou deslizamentos e

enchentes. O prefeito de
Osasco, Rogério Lins, chegou a decretar estado de calamidade 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, segundo dados da prefeitura.
Elas foram cadastradas para
receber uma ‘bolsa aluguel’.

#þljleøôþ¢ WôSee#¢[ l h%ðlþS¢%þ W¢Sh¢leþ¢ <¢:
¢ðeü% l [eeø¢÷w% <ø%W¢¢ l #þl÷%ü S¹ ++ß.å+å+: 3 &½¥p|Ù |~pvÁpÁ°Ñ| §¥ ¥zv¥sÁ zÁvÁ zÁ~pÁ°Ñ| §¥
X¥|vÁs ýÁ~pÚvÁs |©Áv¥s HXýF ~| m~©£z| §¥ j|j¥v~Á§|v XÁ~¡Á½¥vÁ8¡¤A ©| v¥©mvs|s §| X~spv| §Á
ýÁg§¥A z|v ~p¥v§| §Á lm~§Á°Ñ| TÁ©|~Á §¥ ýÁg§¥ HlõT¤ý¤FA ©|~£|v¥ |~j¨~| ~ ßèâìâÜ8î5ðâ ýf&TñFA
5ðììê8î5ðâ HlõT¤ý¤F; ¤ù¤Ù 5å85ì8î5î5; h&!v!f&Ù 5ßÙì5 |vÁs \&¤\Ù $v¥£¥pmvÁ Xm~©zÁ; f~£|vÁ°j¥s ÁpvÁjs §|
ù¥Ù HâèF ìåìß>îåßî; \ms ¤vÁ~§| · $v¥s§¥~p¥ §Á &$n\;

_^ \[^© [}¥_© £ ]`[\` ]`©^]Û§©

BMÄ½Ä ½ KHCMF {z MM*P(M(MS
8Òº è 2º°Ä ¼º º¶º³Ö°Ö ÖÖ Ö°º ÖÄå º ÖÖ¨º¨º¹º¼ º Ö  i°¾¹° ¼º
2  2ÖºE°³H .°è iº 6ºÄ y¨ÒÖ¨H ªÖ Ö ¼º ÖÒº Öè B÷EBùEûBûB ì ëèùB³ Ö 2Ö¨Ö ¼º
m°¾° ÖÄºH 8 }¼° Ö¨ º ï  ª8iH ¸ºè UðõS ùùùëKûýõBH 2  2ÖºE°³N ýðEBûEûBûB n
{ºÖ¼ {Ö¾°¾ iÖ¾º¼Ö n 6º°¼º º ¼Ö 6mH

`_~}~|]\_ w\u||`y ~ ^a }Gy|[ a a_|~

p(×7 (« ¿µèº¼âè®¸¿åâââ¿ë¼â
p=v,vmv ×Xs0;pv
N ªÇÕÌ¦Ç¨ ÓÑ Hú¨ Ö¿Ç Ó¨ Á¨¡ÇéÑb ¨¡ªí ¦é¿ÇÕ¨ íéÑ¡¡í ÓÑ ÕÊí¬íÓí ¦é¿ÇÕíb ÓÇí¿ ªÉVV3Y1V1Vb
¨éÄÑ¨û í¤ÇÇÙú¨ ÓÑ ÍÑªÑ¡¨ í¿Ç¬ÑªÌÕÇ¨ ÓÇ¡Ñ¨ ÓÑ íÍ¡ÇÕ¿¡í Ïí¬Ç¿Çí¡b íéÑ¡¡íû V)\V/\1V1Vb #
þûVVÊb ÑÓÇí¿û\í¨ÏÑ¿ÇÓ¨Õ¨¡ÇéÑ\éí\Í¨\é¡b ªí L¡ÑÏÑÇ¡íb ¦Ñ¡Ì¨Ó¨ ÓÑ 3#\V1 í V)\V/\1V1V\
¨ªÑ _ &&_/-þ3_3)31b 3&\V1\1V1V\ L¡ÑÍ¨ÑÇ¡¨ _ ÄÑªÄí¬Çª ¾¨¡íÓ¨\

Ñc[ä^Ñc a°ÔÑ× X ^ Î ^×XSc Î [×°Î Î× ^ mc Î ××c×[
Pþ^ PÑ ãÙ0ÜÔÙ0Ù*Ù-***å3ßß
ïbú" g Wbbööw"
$w¤¡Ñ} $w¤t¤¨À 8 22í5ë2ë28 &¼¤q}Ù &Tù!¤ù¤å_& n nX$!ný¤ ný$ng¤\gÐ¤¤
$¤!¤ &ý ýn!ñgå&ý &TùgTõ&ý n \gX$nÐ¤> c¤!gT¤jnX> X¤TõùnTå_& $!ng¤\>
X&ù&!gýù¤ n ñgjg¤> &Tl&!Xn ùn!X& n !nln!þTg¤8 ÀqÀ ¦À t¤ttÑ}Ù 2æ52é5ë2ë2
Út 2ÜÙ228 n¦qÀ ¦t{}¤l¤ ÀqwÀlt ¦} tq¤Ù ddd8¨À¼8¼À8¡}l8¼w5¨qÀ°k¤t8 ¤À¡}Àt;¡¤>
íá52ë5ë2ë28 X¨¤¤ n8¦}t ýÀq}t ; $w¤¡}¤wÀ8

ðiôiíôZ
 ðti

îfòfëòW
 îqf

èZð" i TZZíWÐ" ü üôibÐ" iTiíôPZ" P?û ùÞÉúÚùÚù ü Z ü ÊùÓÍÉÞ ü ðiôiíôZ 
ðti " iðí"  ^Z Ç Zôií"ôZ i TZZíWÐ"û
¦¸*#þ*»× ,Ü-,ç-ë,ë,2 [' ï,×,,v ?m2'²'i2 x ¤'¦#bi¦/ t;. 2¤fxþ2× øêZðZWÐ" i iøêZü
üRiPí" RUZ"ü^"ðüZíTô -ôZRiíô") ÃôibZðíô" i üôiW"ð«û t»:'ls»× Üß.ëß .
2 x s#»l  'þ' »8È4' 04 *S4 '* 4¸#s 4' »#*»û2' 4' 's#' ¹¹¹ûv$*þø©õ(oñû¦©ûh$ëû¦ø o ¹¹¹û
\cvcñ©v$oõüoûv$*û¦ø. 2' s8#*''» 4' 04 *S4 8#*»* : 48#»#4 »#*»û2' 4 /:»sl× þøcõvc\©ûso$ü
\cëocø© õ©îsoû¦©ûh$ëû¦ø2 #l}48× ?Ùï; çïïß/ãçã, - çïïß/ãç,Ù 4þ 0*'8s»l:8#2  'yþ8 »
» 'È#»/}s*»2 »' ,Ø×ç,v [' ïÙ×ç,v 84 8 *44× ãM ¦û8s »2 8J. ã,,2 .l»#»}4*:» úi2 b» 4 Ï¦·2
þ2**42 s*#4*s»  bss#»4×' Ó ¢8#*4 ¦ :s8s'#*»#sû4 » ¤»vs»2 ¢x.× ãï.Ùãß/,,ë2 #»lû» 4* Ó ¤¦2
ïã-,ë-ë,ë,. üôZðZT i "TZèiZô ü üøoh$ocø$ -©) "vc©\û

çWîý f QWWëSËý ÷ ùòf_Ëý fQfëòMWý M: ôôÖõÖôÖô ÷ W ÆôÏÇÖÆ ÷ îfòfëòW
 îqf ý fîëý  [Wõ[ýîùWëQ _fòQ f OSòWö
©Â3,)3ÅÚ 0Û10ë1ï0ï06 d0 0Ûë0C}A2 8Âz,=Ú øëaòaþ?" rn O¨înõa¨Z rn nòînõaZa®¨þ?" u"(
u"("r¨î" rn nøëaü¨(n&î"ö xÅC0u}ÅÚ àã20ã 1 àã2ó0 1 àÜ2ó0 1 àà2ç02 +},Ú ¶¶¶öZauaî¨u"nò÷nö
u"(ö¥õ2 8 |},Åu  0)0 ÅAÑ=0 9=3\= 03 =Â,}=0 Å,3Å&;0 = 0}, ¶¶¶öu"(üõ¨ò&nîö
¥¨ög"èö¥õ2 80 }A,300Å=0 9=3\= A,3Å3 C =A,Å,= Å,3Å&;0 = 3CÅ}uÚ dguöu"ünZò¨ërnö
¥¨ög"èö¥õ6 ,u=AÚ CÝó? ëàïó3ïóàÜ =) 930A}ÅuCA,6  0)AÅ Å 0Ñ,Å3}3Å6 Å0 0Ü00
C}A2 d0 óà00C}A A3==Ú ©&A}Å l=3 ©CÅ=6 01AU6 lÅ3}C h}C=}3=6 ¥ÅCÅ=Å3} Þ §Å}Å2
óÝ10ï1ï0ï0 naòn în&¨ Më&nò Â ùõng"naõ¨ ýua¨Zö

þmþ

þmþ
_^ \[^¨ [}¥_¨ £ £^`] }\`

*-;15 %$ 3$/;";'*&(5
g< -1\4< ec 'm)kBlH -'hkgkBAC-Ak@- 5cac5c?3c $< C') g0 nnNoTnUKq
92#X\f$e< ?< j<5?$X )<55c\< e$ +$^\$ ec USonToTnTnq aX4p Pq 57%$ 1$
9#) ecf\ec 9cX$ FCH)m'%g)k- e< Fce\e<q 9$;*81$) ecf\ec 9cX$
FCH)m'%g)k- F-C)k-i e< 9ce\e<p B$X1$e<5q US ec ac1c5c\5< ec TnTnp
!64+6?< 1+0=.? >. '+,2. : F5c4\ec?3cp

'2d©¢© ¢u 0-u(2+ `È 22ì5ì2ì28 )&+¢r$$+ ¨]kYk$þ&¨þkö+ Y¡ ::ç:=ó:ó:@ ¨ )z©w«©t©
«Å ¢ wwÑ )©z Å©t© «© atÅ°l©wF  ©Å«Å ©Å )ztÅzÅ Y¡ ::õ=ó:ó:F tzÅ iÁ }q©
z©ÅeÅzÛ  «Å :ï «© Åz° «© ó:ó:F Øw :áÞ:: ¢zÅwF Å §z Å « «wwt Å a© p©«©zÅ Y¡
ä@êêê=áñF © wqÅw Åt©zÅ°l©wF tÅ°Ñ Å «Å«Å«© þ+]¨¨ r )&ræ+$F t ]rY+& )&ræ+
na+¥¨aF ÅzÅ ¢+Yþ&¨þ¨æ_+ r r])&r$¨ r$)r¢k¨akÕ¨¨ )¨&¨ &rökþ¨akÕ¨æ_+ ¨
)&¨æ¨ + nkYt$k+ ]úYk¢k)¨a ¥¨k&&+ $_+ ¥r&Y¨&+ C ]úYk¢p)k+ r ]rrk&+$
Yrþ+C¥¨@ k§z Å°l©w © ©«tÅ «w¥n©  w©tz «© tÅ°l©w «Å z©§©tqzÅ qÅF ¨n@ +wÅz
¢Åz«wF Y¡@ õñíF ¢©tz W ]©«©zw Y©t W ¥Å¢Å C ¢r) ïí@áê:C:::F © «Åw it©wF «Åw :äÞ::
Øw õóÞñ: ¢zÅw@ ©C ÅÞ tÅÅ ©«©zw©t@ÁÅ«¥ Å@ @ © Åw Åtw w©zÑ qÁÅ«w 
Ûz +ýÅ « ]q¥Þ fff@ ©«©zw©tÁÅ@¥n@z¥@Áz=«Åz+ýÅ@ ]©«©zw Y©t C ¥¨F õç «©
§©n©z©z «© ó:ó: W ÅqwÅ $©Å $Å«Å¢Å W )z©w«©t© «Å ¢)a@
'2d©¢© ¢u 0-u(2+ `È 22ê5ì2ì28 )&+¢r$$+ ¨]kYk$þ&¨þkö+ Y¡ ::çï=ó:ó:@ ¨ )z©w«©t©
«Å ¢ wwÑ )©z Å©t© «© atÅ°l©wF  ©Å«Å ©Å )ztÅzÅ Y¡ ::õ=ó:ó:F tzÅ iÁ }q©
z©ÅeÅzÛ  «Å :í «© Åz° «© ó:ó:F Øw :áÞ:: ¢zÅwF Å §z Å « «wwt Å a© p©«©zÅ Y¡
ä@êêê=áñF © wqÅw Åt©zÅ°l©wF tÅ°Ñ Å «Å«Å«© þ+]¨¨ r )&ræ+$F t ]rY+&
)&ræ+ na+¥¨aF ÅzÅ ¢+Yþ&¨þ¨æ_+ r r])&r$¨ r$)r¢k¨akÕ¨¨ )¨&¨ k])a¨Yþ¨æ_+
+ $k$þr]¨ r r$n+þ¨]rYþ+ $¨Ykþt&k+ + k$þ&kþ+ r kþú)rö¨ C ]úYk¢p)k+ r
]rrk&+$ Yrþ+C¥¨@ k§z Å°l©w © ©«tÅ «w¥n©  w©tz «© tÅ°l©w «Å z©§©tqzÅ qÅF
¨n@ +wÅz ¢Åz«wF Y¡@ õñíF ¢©tz W ]©«©zw Y©t W ¥Å¢Å C ¢r) ïí@áê:C:::F © «Åw it©wF «Åw
:äÞ:: Øw õóÞñ: ¢zÅw@ ©C ÅÞ tÅÅ ©«©zw©t@ÁÅ«¥ Å@ @ © Åw Åtw w©zÑ qÁÅ«w
 Ûz +ýÅ « ]q¥Þ fff@ ©«©zw©tÁÅ@¥n@z¥@Áz=«Åz+ýÅ@ ]©«©zw Y©t C ¥¨F õç
«© §©n©z©z «© ó:ó: W ÅqwÅ $©Å $Å«Å¢Å W )z©w«©t© «Å ¢)a@

