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FC Porto Castigado Pela
FiFa Por inFluênCia dos Fundos
A fIfA emitiu um comunicado 

a anunciar que castigou o fc 
Porto com uma multa de 44 mil 
euros (50 mil francos suíços), e 
ainda lhe fez um aviso, devido ao 
facto do clube ter permitido a in-
fluência de fundos de investimen-
to (o chamado third party).

Mais do que isso, a FIFA acusou o 
FC Porto de ter introduzido infor-

mações falsas no Transfer Matching 
System (a plataforma da FIFA atra-
vés da qual são comunicadas todas 
as transferências de jogadores).

«O Comité Disciplinar descobriu 
que o clube violou o art. 18 alínea 
1 da edição de 2012 do Regulamen-
to sobre o Status e Transferência de 
Jogadores por ter celebrado contra-
tos que permitiram que uma terceira 

parte influenciasse a independência 
e as políticas do clube em assuntos 
relacionados com a transferência. 
Além disso, o FC Porto foi culpado 
pela violação do art. 4 alínea 2, do 
Anexo 3 do Regulamento sobre o 
Status e Transferência de Jogadores 
(edição de 2012) por não fornecer 
dados corretos no TMS em relação 
à transferência de um jogador», 
pode ler-se.

Muito aMor e
Paixão eM anjou

5

dia das aMigas 
no estrela
do oCeano

regIoNAlIzAção: 
eStAremoS PrePArADoS?

Ver Página 2

Ver Página 18

Ver Página 3

coNflIto eNtre DuAS
eNtIDADeS DA NoSSA
comuNIDADe

o BeNfIcA De 
mAfrA A AlmeIDA
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DANIel loureIro

Jornal
   Brasil

Depois de várias sema-
nas (meses) de ver este 

conflito entre duas entidades 
da nossa comunidade a per-
durar decidi que ia dar uma 
palavra sobre o assunto. An-

tes de mais, simplesmente dizer que não me 
compete como conselheiro nem como Da-
niel loureiro de o fazer, nem tinha eu in-
tenções de me intrometer neste conflito de 
que forma fosse porque este é um conflito 
entre duas entidades queridas e não queria 
nem me aborrecer nem prejudicar de forma 
alguma a minha relação com ambas. tenho 
seguido a forma pública como aconteceram 
os vários eventos que levaram este conflito 
a degradar-se.
No início disto tudo, fiquei com o receio que 

em algum momento me iriam pedir a minha 
opinião, foi o que aconteceu em vários encon-
tros com diferentes pessoas da comunidade. 
Nunca comentei este assunto por achar que 

não possuia a informação toda para compreen-
der o teor do conflito. 
Continuo sem ter essa informação e por isso 

não irei comentar na especificidade este con-
flito. 
Mas no meio de tudo isto uma coisa salta-me 

à vista: o fator comum que desagrada às duas 
partes deste conflito é o dinheiro e sua gestão. 
Não querendo eu entrar nos aspetos de que 

forma cada organização tem de se constituir e 
com que regulamentos ela se gere, parece-me 
óbvio que o conflito gira em torno do dinheiro. 
Vivendo nós num mundo onde são necessá-

rios meios financeiros para obter serviços e 
produtos é de forma natural que a maioria dos 
conflitos sociais sejam em torno do dinheiro. 
O que me deixa sempre perplexo é que no 

caso destas duas instituições, uma é comovida 
pela fé religiosa e outra pela cultura e a tradi-
ção. 
Dois domínios que não deviam, no meu en-

tender, protagonizar conflitos em volta do di-
nheiro. Sendo honesto, são perfeitamente nor-
mais estas coisas acontecer. 
Certo, fico desagradado quando vejo isto 

porque o espírito de união que devia habitar 
a nossa comunidade não existe, e até pergunto 

ConFlito entre duas
entidades da nossa CoMunidade

eu, será que já existiu? Neste espírito de refle-
xões entrámos sempre no domínio das compa-
rações. Comparámo-nos com os Gregos, com 
os Italianos, com os Chineses, e com muitas 
outras etnias que compõem a cidade de Mon-
treal e seus arredores. 
Algo que eu acho errado porque, sendo de di-

ferentes culturas, nós Portugueses, fazemos as 
coisas à nossa maneira e com a nossa forma 
de ser. 
E acreditem, o outros não são e nunca serão 

melhores que nós. Talvez iguais para lhes dar 
uma hipótese. Por isso, de pouco serve nos 
comparar com os outros porque somos dife-
rentes em tudo. 
Mas para voltar ao assunto principal, creio eu 

que este conflito parte de interpretações dife-
rentes de um mesmo aspeto. 
Agora que tem razão e quem está enganado, 

não me interessa, nem quero saber. Tanto a 
Missão Santa Cruz como o Rancho Folclórico 
Português de Montreal precisam de serenidade 
para exercer o seu papel na comunidade. 
O conflito parece-me profundo, mas sendo eu 

um eterno otimista, venho por este meio pro-
por às duas partes para nos sentarmos juntos e 
tentar resolver este assunto. 
Eu sei que muita coisa foi dita por ambas par-

tes e seus amigos através dos meios de comu-
nicação social e das redes sociais. 
Eu sei que houve troca de insultos e difama-

ções. Mas eu sei também que todos querem 
trabalhar em prol da comunidade, senão não 
faziam aquilo que fazem. 
Eu sei que não será fácil vos reunir todos na 

mesma sala, sou consciente disso depois de 
tudo o que foi dito. 
Mas, acredito eu, que a nossa comunidade é 

bem mais viva com a sua fé religiosa e com a 
sua cultura ao mais alto nível de excelência. 
Por isso, reitero uma total compromisso para 

um encontro em que todos possamos tentar 
chegar a uma solução comum e que agrade à 
todos. Se aceitarem, será com muito gosto que 
vou animar esse encontro com vista a chegar a 
paz e serenidade de que todos precisam.
Viva a Missão Santa Cruz!
Viva o Grupo folclórico e ethnográfico Portu-

guês de Montreal!
Viva a comunidade portuguesa de Montreal!
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jorge correIA

regionalização: estareMos PreParados?

A regionalização é um da-
queles temas recorrentes 

na sociedade portuguesa que 
deveria ao menos não deixar 
ninguém indiferente. 

No último referendo sobre este tema, a regiona-
lização “bateu em retirada” por alguns anos com 
a vitória do “Não” em 1998, liderado na altura 
por Marcelo Rebelo de Sousa (na altura líder do 
PSD, atual Presidente da República) e Paulo Por-
tas (na altura líder do CDS). A esquerda consti-
tuída por PS e PCP-PEV eram marcadamente pro 
regionalistas. Com quase 61%, ainda que com 
mais de 50% de abstenção, o Não ganhava e por 
algumas décadas o assunto ficaria em “.banho-
-maria”. O conceito de regionalização enquanto 
reforma administrativa até pode ter vantagens: 
delegação de poderes àqueles que estão propria-
mente no terreno e junto das populações onde 
irá haver impacto; proximidade aos problemas 
específicos de cada região dada as suas caracte-
rísticas geográficas, populacionais, económicas 
e outras, o que permite uma melhor formulação 
das soluções políticas; proximidade do eleito-
rado com os elementos decisores, entre outras. 
Num mundo idílico até é difícil ver desvanta-
gens, mas infelizmente estamos longe do ideal, 
e essas desvantagens podem ser bastante signifi-
cativas. A começar temos o comportamento po-
lítico do cidadão comum, que vive a democracia 
ainda há poucas décadas, que tem pouca tradi-
ção de participação democrática local, revelada 
pelos feudos que se criam no poder local, com 
presidentes de câmara e de freguesias que por 
falta de interesse público vão ficando nos cargos 
por décadas sem fim, apenas limitados pela lei. A 
abstenção crescente dos últimos anos é também 
preocupante pois realça o aspeto anteriormente 
referido, como abre espaço à entrada do opor-
tunismo que acaba por capturar os interesses do 
estado e influenciar negativamente o desenrolar 
da vida nacional e particular de cada cidadão. 
De seguida vem o comportamento dos agentes 
políticos, que veem a regionalização como mais 

uma porta para oferecer oportunidades estrategi-
camente pensadas por forma a ganhar influência: 
favores, empregos, informação privilegiada. A 
forma como lideram a discussão também deixa 
muito a desejar: veja-se a comissão dita de ‘inde-
pendente’, liderada por João Cravinho, formada 
por membros de amplo leque político mas que 
são tendencionalmente inclinados à regionaliza-
ção. Sem demérito dos elementos constituintes 
da referida comissão, é tão caricato e obsceno 
como esperar que adeptos do F. C. do Porto se 
exprimam positivamente sobre o Benfica!
A questão que se coloca é se estamos todos pre-

parados para fazer uma regionalização que traga 
vantagens a Portugal sem abrir mais um bura-
co nas finanças nacionais e sem multiplicar a 
máquina burocrática e os cabides de empregos 
à custa do contribuinte. É necessário saber se 
a população entende isso como uma vantagem, 
se está disposta a participar, se corresponde às 
suas expectativas. Infelizmente não temos uma 
tradição como a Suíça, onde a forte participa-
ção do cidadão ainda persiste sobre a forma de 
democracia direta em alguns cantões (divisões 
administrativas, estados dentro da confederação 
suíça), ou sobre a forma de constante consulta 
popular através de referendo em muitos aspetos 
decisórios governamentais. A palavra descen-
tralização veio substituir a regionalização des-
de o referendo de 1998, como um sedativo para 

amenizar os desiludidos com o resultado do re-
ferendo e adormecer os restantes. Mas a discus-
são continua ofuscada sem se perceber com que 
limites, financeiros e administrativos, se faria a 
regionalização; que mudanças isso implicaria; 
como afetaria o cidadão. Corremos amplamente 
atrás de uma miragem, e para um país que difi-
cilmente se liberta dos seus entraves ao desen-
volvimento, das suas limitações e dependências 
financeiras e de alguma obscuridade e cegueira 
intelectual que ainda predomina, passar um che-
que em branco para mais uma aventura custosa 
e multiplicadora destes entraves, quando muita 
coisa se poderia fazer a nível nacional e local 
para impulsionar o desenvolvimento, é definiti-
vamente um erro colossal.
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1:18 Hora dos Portugueses

sábadO, 23 dE fEvErEirO                     
1:30 Volta ao Mundo
1:45 o Último Apaga a Luz
2:45 A essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Manuel Salgado
	 Afinidades
5:45 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
6:15	 Infidelidade
 Sociedade Civil
7:15 Fotobox
7:30 Histórias de Mar
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:36 50 Graus
9:45 Lousada
 Aqui Portugal
11:30 à Roda da Alimentação
11:45 Voz do Cidadão
12:00 Atlântida - Madeira 2019
13:30 Biosfera
14:00 Caminhos de irmandade
14:30 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:00	2ª	semifinal
 Festival da Canção 2019
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:45 um Dia, Cinco estórias
21:15 Lugares Perdidos
21:45 De Lisboa a Helsínquia
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cá Por Casa
 com Herman José
0:45 Criar.pt
1:00 Janela indiscreta

dOMingO, 24 dE fEvErEirO                     
1:30 olhar o Mundo
2:15 Construção e Projetos
 Portugueses pelo Mundo
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 eucaristia Dominical
6:30 Todas as Palavras
7:00 DoP
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Criar.pt
9:30 As Receitas Lá de Casa
10:15 Viva a Música
10:55 Sp. Braga x Sporting
 Futsal: Liga Sport Zone
 2018/2019
13:15 Faz Faísca
13:30 Viva a Música
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Criar.pt
16:15 Network Negócios
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Decisão Nacional
20:45 Hora dos Portugueses
21:30 europa Minha
21:45 Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cosido à Mão
0:00 Faz Faísca
1:00 Lusa Music Box

2ª-fEira, 25 dE fEvErEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 o Povo Que Ainda Canta
5:30 Atlântida - Madeira 2019
7:00 De Lisboa a Helsínquia
7:15 Decisão Nacional
7:40 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:26 50 Graus
9:36 50 Graus
9:45 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Golo RTP - int.
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Prós e Contras
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Golo RTP

4ª-fEira, 20 dE fEvErEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 What´s up - olhar a Moda
5:30 Literatura Aqui
6:00 Sal
 Sociedade Civil
7:00 Miguel Bastos Araújo
 Filhos da Nação
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:26 50 Graus
9:36 50 Graus
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Biblioteca Nacional, Lisboa
 Visita Guiada
16:45 Maternidade
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses 
20:45 Palavra aos Diretores
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 uma Família Açoriana
23:45 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
0:00 Grande entrevista
1:00 Tech 3
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 21 dE fEvErEirO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande entrevista
5:57 empreendedoras
 Sociedade Civil
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:26 50 Graus
9:36 50 Graus
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
13:56 Volta ao Mundo
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Maternidade
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Madeira 600 Anos,
 Globalização
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 uma Família Açoriana
23:45 Volta ao Mundo
0:00 Grande área
1:00 A essência
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 22 dE fEvErEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
6:00 Sociedade Civil
7:00 Mosquitos
 Biosfera
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:26 50 Graus
9:36 50 Graus
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:06 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:12 Tondela x FC Porto
 Liga NoS 2018/2019
18:15 Maternidade
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Sexta às 9
23:30 uma Família Açoriana
0:15 Júlio Pereira
 Gramofone
0:30 Circo Paraíso

MEdiuM africanO
Todos os problemas têm uma solução,

todos as doenças têm cura, curandeiro espíritual competente.
Resolver	problemas	como:		amor,	infidelidade,	negócio,	de-

pressão, justiça, impotência sexual, exames.
retorno imediato do ser amado.

curo vícios (drogas, tabaco, álcool).

sr. chEik OuMar
438-221-3607

cOnsulta à distância rEsultadOs ráPidOs E garantidOs

noite de são ValentiM

No oriental festejou-
-se mais uma noite, em 

grande, dedicada a todos os 
casais. 
Não faltou um bom jantar 

uma deliciosa paella que estava uma delícia, não 
faltando a deliciosa sopa de espinafres para dar 
um pouco de energia aos participantes com uma 
boa música bem variada do DJ Entre-Nós ale-
grando uma onda vermelha que reinava no cen-

tro da pista de dança. 
O Presidente por sua vez chamou ao palco a 

nova Direção do Oriental que pelo segundo ano 
decidiram levar o barco a bom porto dando por 
vezes mais disponibilidade que propriamente em 
suas casas. A noite prolongou-se até de madru-
gada, rodeada de familiares e amigos, cantaram 
os parabéns à jovem Stephanie Bento saboriando 

um bonito bolo.
O Jornal A Voz de Portugal felicita todos estes 

guerreiros na divulgação pela nossa bonita cul-
tura, o Clube Oriental Português de Montreal é o 
maior, parabéns.

telmo BArBoSA

fotoS DA SemANA
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CoMeMoráMos o dia das aMigas 
no restaurante estrela do oCeano

o Dia das Ami-
gas, uma das 

mais belas tra-
dições açorianas 
não pode faltar 

em montreal, este dia tem como 
objetivo festejar a amizade e de 
divertimento, é um estimulo para 
refrescar as amizades entre amigas 
e foi exatamente o que aconteceu 
sexta-feira passada no restaurante 
estrela do oceano onde celebrou-
-se o Dia das Amigas, que ao longo 
dos anos eu tenho comemorado em 
grande festa com as minhas ami-
gas. 
Iniciámos a festa com um saboroso 

jantar apresentado pelos proprietários 
do restaurante Gabriela e Alcindo 
Alves. A animação esteve a cargo do 

artista bem conhecido da nosssa co-
munidade Eddy Sousa e DJ XMen. 
O ambiente muito agradável e di-
vertido, espetáculo foi maravilhoso 
não faltando a nossa Rainha de Fado 
e querida amiga Jordelina Benfeito, 
como é o seu costume cantou e en-
cantou todas as amigas presentes.
As amigas estavam todas alegres 

e com boa disposição para as brin-

cadeiras como já a tradição houve 
vários concursos de vozes com as 
vencedoras Cristiana, Idelta e Dina. 

O concurso de dança, as vencedoras 
Ana Medeiros e Eduarda Branco. 
Concurso de anedotas Ana e Idelta. 
Foi sem dúvida uma noite de muita 
dança e alegria. Como manda a tra-
dição as quatro quintas-feiras antes 
do Carnaval nos Açores são dedica-

das às amizades, dias de reunião entre 
amigos/as. A primeira é dedicada aos 
amigos, a segunda às amigas, a ter-
ceira aos compadres, a quarta às co-
madres .
feliz Dia de Amigas a todas as mi-

nhas amigas, estarei de volta para o 
ano se Deus quiser para mais uma 
festa de amigas.

frANcIScA reIS

EM HOMENAGEM À VIDA

SUA VIAGEM,
A SUA MANEIRA.

_

Há muita maneira
de celebrar a vida

que existem estrelas
no céu.

Crie uma homenagem
100% personalizado
que leva em conta
as suas paixões.

É com isso que
os nossos prof issionais

estão totalmente
comprometidos.

COMEMORE
A VIDA,
A SUA
MANEIRA.

�

514 342.8000
dignitequebec.com

4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal
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AgeNDA comuNItárIA

jantar na aPC
Sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2019, ementa: sopa,
feijoada, sobremesa. Animação musical eddy Sousa e 
DJ xmen. Reserve! Conceição: 514 255-4849; Vergílio 
514 709-7868; A.P.C.: 514 844-2269 ou Facebook

Casa dos açores do quebeque
Jantares à sexta-feira, são todos bem-vindos. 22 de fe-
vereiro de 2019 às 19h. Próximo jantar é sopa de feijão; 
prato principal à escolha chicharros ou bifes de vaca 
com batata cozida ou frita e salada; sobremesa e café/
chá. Reserve o seu lugar CAQ: 514-388-4129 ou Paula 
Ferreira: psilvaferr@gmail.com.

Sessões de pintura, são todos bem-vindos, para inician-
tes ou não sob a supervisão de Cândida Martins a partir 
do dia 12 de março de 2019 das 19h às 22h. Reserve 
o seu lugar CAQ: 514-388-4129 ou Paula Ferreira: psil-
vaferr@gmail.com.

Aulas de Zumba, todas as segundas-feiras para inician-
tes	 com	 Mira,	 formadora	 certificada.	 Quando?	 11	 de	
março de 2019 às 19h na Casa dos Açores do Que-
beque, 229, rua Fleury o. Reserve o seu lugar CAQ: 
514-388-4129 ou Paula Ferreira: psilvaferr@gmail.com.

roMeiros do québeC
informa a todos os irmãos/ãs Romeiros que estejam in-
teressados a participarem na nossa caminhada, sexta-
-feira dia 19 de abril de 2019 às 7h na Missão de Santa 
Cruz situada no 60 rua Rachel oeste. Devem participar 
no encontro preparatório que terá lugar no domingo dia 
31 de março de 2019 às 15h na Missão de Santa Cruz. 
o segundo encontro na Missão de Nossa Senhora no 
domingo 7 de abril de 2019 às 15h. e, o terceiro encon-
tro na Missão de Santa Cruz no domingo 14 de abril de 
2019 às 15h. Visto que o Sr. António Duarte Amaral deu 
a sua demissão de não continuar com a Romaria em 
2019; e como ninguém se apresentou para o lugar de 
mestre; eu, João Vital, no mês de outubro de 2018 apre-
sentei-me	no	jornal	A	Voz	de	Portugal	confirmando	,	que	
o antigo Mestre continuaria como Mestre responsável 
do grupo Romeiros do Québec, verdadeiramente já me 
conhecem desde 2001 até 2009. Peço por favor a pre-
sença de todos os irmãos e confesso do fundo do meu 
coração que ninguém se vai arrepender porque vão ter 
um bom mestre e vou tentar preparar um mestre para 
dar continuidade ao grupo dos Romeiros de Montreal 
e Laval. Termino agradecendo a presença de todos os 
irmãos; vamos caminhar na companhia de São José e 
com Nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria San-
tíssima. Todos são bem-vindos, bem-haja. Para alguma 
informação especial contactar o Mestre dos Romeiros 
João Vital Tel.: 514-971-1688. 

Mestre dos Romeiros João Vital

joSé DA coNceIção
jconceicao@avozdeportugal.com

o oCeano da Vida

em tempos remotos que 
já lá vão, eu era apenas 

um jovem que tinha saído 
há pouco da adolescência, e 

procurava dar um certo sentido à vida. 
Sabia que a partir de uma certa idade por supos-

to teria que começar a trabalhar e deitar contas à 
vida. Claro que eu, nessa minha pequena idade 
dava ouvidos aos provérbios, e, às falas dos mais 
antigos, sobretudo naquelas aldeias em tardes de 
calor abrasivo, onde até o gato e o cão procu-
ravam a frescura de uma sombra, onde também 
se viam sentados os velhos guerreiros  à sombra 
de um telheiro, a usufruírem dum descanso bem 
merecido, que, quando viam passar um garoto 
tentavam sempre romper o silêncio daquela  so-
lidão que os invadia, e, então éramos bombar-
deados com toda a classe de perguntas, eu como 
sempre qualifiquei a curiosidade como um sinal 
de inteligência, e, respondia sempre da melhor 
maneira que podia. Claro que muitas vezes dava 
com moralistas que pareciam ter muito menos 
moral do que eu, mas enfim! Quem era eu para 
julgar quem quer que fosse?  O mundo é com-
posto com toda a classe de criaturas que fazem 
parte do mesmo puzzle que eu, e, o melhor é 
passarmos adiante ignorando certas situações. 
Eu sempre dei crédito às pessoas que vivem em 
contacto com a natureza, porque são essas mes-
mas pessoas que através das suas árduas labutas 
aprenderam a dar um justo valor à vida, e, um 
conselho vindo de uma pessoa dessas para mim, 

tinha muito mais valor que cinquenta conselhos 
que a Internet hoje me possa dar. Um dia encon-
trei um sujeito que aparentava ter uma certa ida-
de, não só pelas rugas que o seu rosto deixava 
transparecer, mas como também pela dureza das 
suas expressões, via-se que era um homem que 
tinha sido castigado pelas andanças da vida. Ele 
estava à beira mar à pesca, eu perguntei-lhe se já 
tinha apanhado alguma coisa, e, ele respondeu-
-me, eu por acaso ainda não! Mas está ver aquela 
grande cana lá em cima? Esse tipo está farto de 
apanhar peixe! Bem! Eu pus-me a olhar e não 
vi pescador nem cana! Na realidade ele estava-
-se a referir ao pau de fio da electricidade que 
estava lá em cima à berma da estrada.  Por ali vi 
logo que ele tinha um bom sentido de humor. E, 
como conversa puxa conversa, chegou à paz das 
tantas onde ele me disse: navega jovem porque 
o mundo é vasto, e, tu tens muito para descobrir! 
Aquela expressão de “navega jovem” deixou-me 
subentender que se tratava talvez de um anti-
go marinheiro, e eis talvez a razão da sua rude 
aparência; porque em regra geral as pessoas que 
andam muitos anos no mar envelhecem prema-
turamente. Sei que aquelas palavras mexeram 
muito comigo. A certeza porém, sei que a partir 
dali naveguei, naveguei, e vivi as aventuras mais 
alucinantes e drásticas que um jovem da minha 
idade nunca sonhou que tais coisas fossem pos-
síveis de serem vividas. E com o decorrer dos 
anos analisei que este tipo de navegação tem 
vários sentidos. Sobretudo aprendi que não faz 
falta ir à escola náutica para aprender a navegar 
no oceano da vida.

Parabéns, FeiCebuque. e boa sorte

rIcArDo
ArAújo PereIrA

Na semana em que se co-
memora o 15º aniver-

sário do facebook, resolvi 
empreender uma profunda 

reflexão sobre o 15º aniversário da minha au-
sência do Facebook. 
Nesta década e meia eu não assinalei publica-

mente a minha mágoa pela morte do Prince, não 
exibi o meu excelente repúdio pela guerra na Sí-
ria e não dei a conhecer a minha opinião sobre a 
cor daquele vestido que podia ser dourado mas 
também podia ser azul. Estou a viver à antiga, 
como se fosse 2003. Se um amigo faz anos, dou-
-lhe os parabéns com a boca, artesanalmente. Eu 
falo, os sons propagam-se no ar, e ele ouve. Em 
vez de cinco mil amigos, tenho uns dez. Às ve-
zes discutimos, mas não em público, com desco-
nhecidos a ver e a comentar a discussão. De vez 
em quando encontro pessoas que já não via há 
muito, mas é na rua. Cumprimento-as e depois 
retomamos as nossas vidas, cientes de que, se 
tínhamos perdido o contacto, por alguma razão 
tinha sido. Não sei quem seria se fosse uma pe-
dra, uma flor, um animal, uma figura do passado, 
nem como é que seria se fosse do sexo oposto. 
Nunca tive de fazer diplomacia de likes: se puser 
um like nesta publicação irei indispor outras pes-
soas?, por outro lado, se não puser irei indispor 
esta? Não sei quais são as dez melhores praias 
que tenho de conhecer antes de morrer. Nunca li 
o que Abraham Lincoln disse sobre os perigos da 

internet. Só comuniquei a um grupo muito redu-
zido de pessoas onde estava, com quem, e com 
que estado de espírito. Até porque em princípio 
estava em casa, sozinho e a sentir-me amorfo, 
como sempre. Quando me indignei, que terão 
sido três vezes nos últimos 15 anos, fiquei irri-
tado durante um bocado e depois fui fazer outra 
coisa. Consegui ficar calado quando Jamie Oli-
ver nos ofendeu gravemente a todos divulgando 
uma receita de pastéis de nata que incluía crème 
fraîche e uma cobertura de caramelo de laranja, 
o filho da mãe. Nunca fiz refresh para ver se o 
meu comentário tinha respostas ou likes. Man-
tive as fotografias das minhas férias dentro de 
álbuns que ninguém vê – nem mesmo eu. Vou 
tentar sobreviver outros 15 anos.

BelezAS DA SemANA

AmIgoS DA SemANA
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deslizaMento de terra
Mata quatro Crianças

uma nova tragédia foi 
causada pelas fortes 
chuvas em mauá. 

Em decorrência da tempes-
tade da tarde de anteontem, 
deslizamento de terra causou 
a morte de quatro crianças 
em dois pontos diferentes do 
Jardim Zaíra, região da cida-
de que tem bastante morro.
Na avenida Cidade de Mauá, 
altura do número 1.813, des-
moronamento matou os ir-
mãos Guilherme Santos, 4 
anos, e José Henrique Santos, 
11. A mãe deles, de 38 anos, 
foi socorrida pelo Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência) e levada para a 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) do Hospital Estadual 
Mario Covas, em Santo An-

dré. Um outro homem, de 41 
anos, também foi atingido, 
sofreu fratura exposta e foi 
hospitalizado. Em outro pon-
to do bairro, na rua Ane Al-
tomar, 200, morreram a bebê 
Maria Heloísa dos Santos 
Sales, de apenas 11 meses, 
e o irmão dela, Miguel dos 
Santos Silva, 8 anos, vítimas 
de deslizamento de terra. A 
mãe das duas crianças, Talita 
Santos, 34 anos, também foi 
atingida, mas conseguiu ser 
retirada da lama por morado-
res do entorno e levada para 
o Hospital Municipal Dr. Ra-
damés Nardini. Os irmãos 
José Henrique e Guilherme 
foram enterrados domingo 
no cemitério Santa Lídia, em 
Mauá. Já Maria Heloísa e o 

irmão Miguel, foram sepulta-
dos no cemitério do Curuçá, 
em Santo André. A prefeitura 
informou, em nota, que todas 
as famílias que foram de al-
guma forma atingidas pelos 
deslizamentos estão sendo 
atendidas pela Secretaria de 
Promoção Social, que reali-
zou o cadastramento das pes-
soas desabrigadas. Segundo 
a administração, a Secretaria 
de Esporte disponibilizou 
o Ginásio da Vila São João, 
que possui cerca de 500 me-
tros quadrados, para abrigar 
as famílias desalojadas. A 
reportagem não conseguiu 
confirmar o estado de saúde 
dos sobreviventes até a con-
clusão desta edição.
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CarnaVal 2019 terá
reCorde de bloCos
o carnaval de rua 

de São Paulo des-
te ano receberá 

a maior quantidade de 
blocos da história: serão 
516 - 25 a mais que o ano 
passado - em 556 desfiles e 

300 trajetos entre os dias 
23 de fevereiro e 10 de 
março.
 A Prefeitura de São Pau-

lo estima que 5 milhões de 
pessoas participem da folia 
deste ano. Dentre todos es-

ses blocos, 16 são chama-
dos de “megablocos” e pro-
metem dominar as regiões 
das sub-prefeituras da Lapa, 
Pinheiros, Sé e Vila Ma-
riana (áreas que terão mais 
blocos).

Segundo a prefeitura, o ob-
jetivo deste ano é tornar a 
festa mais descentralizada e 
livre, com desfiles espalha-
dos pela cidade. Ao todo, 29 
subprefeituras terão festas. 
A lista completa de blocos 

foi publicada na edição do 
Diário Oficial. Com o di-
nheiro do patrocínio obtido 
neste ano, R$ 16,1 milhões, 
a prefeitura irá organizar a 
festa. Neste ano, serão colo-
cados drones para monitorar 
o público, e não câmeras. A 
intenção é evitar acidentes 
como o que matou o estu-
dante Lucas Antonio Lacer-
da da Silva, que encostou 
em um poste energizado por 
câmeras de segurança.
A Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cida-
dania irá colocar ônibus li-
lás perto dos principais blo-
cos para campanha contra o 
assédio 
vIlA mADAleNA
A Vila Madalena terá a 

Zona de Atenção Especial, 
fechando o quadrilátero das 
ruas Wisard, Girassol, Iná-
cio Pereira da Rocha, Morás 
e Simão Álvares, impossibi-
litando a festa nessa área.

“assumimos um brasil ainda em crise em todos os sentidos. sabemos 
a dificuldade que é tentar consertar tudo isso. O sistema não desistirá, 
mas estamos determinados a mudar os rumos do país e fazer diferente 
dos anteriores, já que são eles os responsáveis pelo que estamos pas-
sando. Estamos fiscalizando recursos, diminuindo gastos, propondo 
endurecimento penal, Previdência. Tudo isso em pouquíssimo tempo.”

 PRESIDENTE JAIR BOLSONARO, ONTEM, NO TWITTER

MORO É POP TAMBÉM EM
SEU PRÓPRIO MINISTÉRIO

o mais popular ministro do governo Bolsonaro, 
Sérgio moro venceria fácil qualquer concurso 
de mister Simpatia no próprio ministério da 

Justiça, que chefia há menos de cinquenta dias. 
Habituados a ministros que mal os cumprimentava, os ser-

vidores agora têm um chefe que não se isola. Ao contrário, 
circula no prédio, procura visitar cada setor, apresen-ta-se, 
ouve e avisa que seu gabinete está aberto a todos.

Sem AfetAção. 
Moro convive bem com a popularidade entre os colegas 

de trabalho. Amável e paciente, sempre topa fazer selfies, 
dar autógrafos etc.

BANDejão DA HorA. 
Ele poderia almoçar no gabinete, como os antecessores, 

mas prefere o bandejão, que assim virou o restaurante mais 
concorrido da Esplanada.

o SemjAtINHo. 
Como só usa voo de carreira, Moro criou um problema: 

assessores têm larga experiência em requisitar jatinho da 
FAB e não passagens.

PreSIDeNteS eDItAm, mPS Por mÊS DeSDe.
 Desde que MPs (Medidas Provisórias) foram remodela-

das e passaram a ter força de lei e aplicação imediata, em 
2001, os ex-presidentes Fernando Henrique, Lula, Dilma 
Rousseff, Michel Temer e o presidente Jair Bolsonaro cria-
ram 872 que, eram (supostamente) relevantes e urgentes 
o suficiente para serem justificadas. Na prática, é como se 
todo mês, o presidente da República criasse mais de quatro 
leis, que vigoram por 120 dias sem necessidade de aprova-
ção do Congresso.

cAmPeão
FHC foi quem mais “legislou” a partir do Planalto: 102 

MPs, média de 6,8 por mês. Em números absolutos (419 
MPs) Lula é o recordista.

PoDer Sem PuDor
cAI forA, DePutADo

O jurista Paulo Brossard era deputado estadual, no Rio 
Grande do Sul, e discursava sobre a crise política da época 
e fingia não ouvir os insistentes pedidos de aparte de um 
adversário, Porcínio Pinto (PTB): - Como é, vossa excelên-
-cia vai ou não me dar uma palavrinha? Brossard parou de 
repente e respondeu com calma e firmeza:
- Por favor, retire-se do meu discurso!

gCM de são bernardo terá
Mulher na CheFia Pela 1a Vez

Pela primeira vez na 
história, a gcm 
(guarda civil mu-

nicipal) de São Bernardo 
terá uma mulher no co-

mando. claudia coelho 
é a nova comandante do 
efetivo pelos próximos dois 
anos. 
Já Denilson Amador será 

o subcomandante. O anún-
cio foi feito na última sex-

ta-feira. Com 15 anos de 
experiência  na  corpora-
ção,  Claudia era inspetora 
da base do bairro Assun-
ção quando foi escolhida 

para assumir o comando da 
guarda. Casada, 49 anos, e 
mãe da também GCM He-
len, 30 anos, a comandan-
te não escondeu a surpre-
-sa com a escolha. “Estava 
trabalhando normalmente 

(quinta-feira) quando rece-
bi o convite. Fiquei muito 
feliz com o reconhecimen-
to e sei da responsabilidade 
de dar prosseguimento com 

o bom trabalho que estava 
sendo feito. Nosso objetivo 
será trabalhar para aprimo-
rar continuamente as ações 
e contribuir com a melhora 
da segurança  em  nossa  ci-
dade”, afirmou.



Jornal
   Brasil

joRnAl bRAsIl | mERcREDI, lE 20 FévRIER 2019  |  P. 9

sbC Congela até 10% do que PreVia gastar eM 2019
A Prefeitura de São 

Ber-nardo autori-
zou o conge-lamen-

to de até 10% do que pre-
tendia gastar com despesas 
neste ano. 
A medida foi confirmada 

em decreto assinado pelo 
prefeito Orlando Morando 
(PSDB) e publicado no Notí-
cias do Município da última 
sexta-feira, onde o governo 
publica os atos oficiais. Se-
gundo a LDO (Lei de Di-
retrizes Orçamentárias) da 
cidade para este ano, a admi-
nistração municipal previa 
investir R$ 4,93 bilhões no 
geral durante os 12 meses, 
em todas as áreas. Com o 
contingenciamento determi-
nado, R$ 493,1 milhões no 
ano ou R$ 41 por mês não 
devem ser utilizados pela 
prefeitura se o teto da eco-
nomia previsto for imposto. 
Para comparação, o valor 
daria, por exemplo, para 
construir um piscinão igual 

ao que está sendo implemen-
tado no Paço des-de 2014 e 
que está orçado em R$ 353 
milhões. Ou seria possível, 
citando outro exemplo, er-
guer 22 CEUs (Centros Edu-
cacionais Uni-ficados) do 
Jardim Silvina, inaugurado 
em 2016 e que custou R$ 
21,7 milhões aos cofres pú-
blicos. No decreto assinado 
pelo prefeito, há a justificati-
va de que é preciso “assegu-
rar, na execução orçamentá-
ria e financeira, o equilíbrio 
entre as receitas e as despe-
sas, objetivando a estabili-
dade do Tesouro do Muni-
cípio”. A prefeitura também 
alega “ser imprescindível o 
contingenciamento de des-
pesas, tendo em vista que 
persiste no presente exercí-
cio a queda na arrecadação 
municipal em decorrência 
da situação econômica que o 
país atravessa”. Outra justifi-
cativa do governo é a de que 
a previ-são do PIB (Produto 

Interno Bruto) para o exer-
cício de 2019 aponta para 
um crescimento inferior ao 
inicialmente previsto, derru-
bando a expectativa de 2,5% 
para 2,2%, de acordo com o 
Banco Mundial. O prefeito 
também alega que as pre-
visões de repasse do ICMS 
(Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) 
e de arrecadação do ISSQN 
(Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza) proje-
tam montantes próximos aos 
realizados no exercício de 
2018. “(Há) A necessidade 
de manter o equilíbrio  eco-
nômico-financeiro do muni-
cípio e de efetuar ajustes no 
fluxo de despesas, objetivan-
do obedecer aos princípios e 
normas que guiam a conduta 
administrativa pautada pela 
responsabilidade na gestão 
fiscal”, diz o texto. O go-
verno também diz que pre-
cisa ter “o compromisso de 
manter em dia o pagamento 

dos servidores municipais, 
fornecedores e demais obri-
gações”. 
Não é a primeira vez que 

Morando congela gastos. 

Quando assumiu a prefei-
tura, em 2017, anunciou 
contingenciamento de 40% 
nas despesas previstas para 
aquele ano.

chay cOM EsPíritO dE ErasMO
O	filme	musical	 “Minha	Fama	de	Mau”	estreia	esta	semana	e,	para	deixar	o	
público com um gostinho de como será a superprodução que vai recontar a vida 
de erasmo Carlos, a trilha sonora da produção foi divulgada nos serviços de 
streaming ontem. Nela é possível ver Chay Suede, que interpreta erasmo, can-
tando	canções	como	“Festa	de	Arromba”.	Gabriel	Leone,	que	interpreta	Roberto	
Carlos, e Malu Rodrigues, que vive Wanderléa, também participam do álbum.

goVerno dá Prazo Para FiM das barragens a Montante

mais barato, po-
rém inseguro. 
o método de 

construção de barragens 
a montante, que utiliza 
o próprio rejeito como 
base, já foi extinto em vá-
rias partes do mundo. 

No Chile, por exemplo, as 
estruturas estão proibidas 
desde a década de 1970. Já 
no Brasil, foram necessá-
rios dois grandes desastres 
humanos e ambientais em 

menos de três anos para 
o governo tomar medidas 
mais duras. Em resolução 
publicada no Diário Oficial 
da União, a ANM (Agência 
Nacional de Mineração) 
determinou o fim de barra-
gens como as Brumadinho 

e Mariana, ambas em Mi-
nas Gerais, até agosto de 
2021. 
Em todo o país, a agência 

estima que há 84 estruturas 
a montante em funcio-na-

mento – 43 delas são clas-
sificadas como de alto dano 
potencial. 
“Os acidentes colocam em 

xeque a eficiência desse 
método construtivo e esta-
bilidade real das barragens 
construídas ou alteadas 

a montante”, informou o 
texto do órgão. Ao longo 
do processo, as minerado-
ras serão obrigadas a fazer 
obras de reforço nas estru-
turas – incluindo as que 

usam tecnologia a jusante, 
quando há uma base sólida 
– até 2020 para evitar novos 
rompimentos. O prazo para 
a entrega do projeto técnico 
de descomissionamento ou 
descaracterização das bar-
ragens a montante termina 

em agosto deste ano.

funcionários retirados
Na resolução, a ANM de-

terminou que os trabalha-
dores das mineradoras de-

vem ser retirados das áreas 
próximas às barragens até 
agosto deste ano. 
Segundo o texto, fica proi-

bida a construção ou manu-
tenção de instalações a até 
10 km das estruturas ou 
que possam ser atingidas 
por uma inundação de lama 
em menos de 30 minutos.

em Brumadinho
No 25º dia de buscas in-

tensas em Brumadinho, 
os trabalhos do Corpo de 
Bombeiros chegaram a 
ser interrompidos duran-
te a manhã após um radar 
detectar a movimentação 
do rejeito remanescente na 
barragem que se rompeu. 
O resgate só foi retomado 
quando a equipe de geotéc-
nicos constatou a acomo-
dação do material. 
Até à última atualização, 

pelo menos 141 pessoas 
seguiam desaparecidas. 
Desde o domingo, os 257 
militares da operação es-
tão com a atuação focada 
na desmontagem e busca 
em toda a área da usina da 
mina.



Contra todos os diagnósticos, 
cheguei ao meu aniversário de 60 
anos. 
foi bruxaria e maldade, eles me 
deixaram doente por muito tem-
po. Eu estou de pé e com mais 
força do que antes. Obrigado 
José por devolver a minha saúde, 
me protegendo contra feitiçaria 
futura e me mostrando a cara do 
meu inimigo.

tânia

A esposa do meu irmão queria fazer 
parte da nossa empresa de limpeza, 
que é uma empresa familiar. Quando 
o meu pai a recusou, ela, com magia 
negra, fê-lo adoecer e dividiu nossa 
família. Enquanto a saúde do meu 
pai estava se deteriorando, os ne-
gócios da família estavam perdendo 
dinheiro. Amor, dinheiro, saúde e fa-
mília não estavam indo bem. Graças 
ao José que tudo mudou. Por causa 
de toda a sua ajuda, nós o recomen-
damos.                                    Orlando



MilagrE. 
MilagrE. 
MilagrE. 
Obrigado deus. Obrigado José.

Tiago

Eu me cansei de dormir no ônibus e ela sair com seus 
amigos. Eu me cansei dela escondendo seu Face-
book e WhatsApp. Eu sabia que ela estava mantendo 
um segredo e esse segredo era que ela tinha outro 
homem. José confirmou minha suspeita e me deu a 
identidade do amante da minha esposa. josé os se-
parou e trouxe de volta minha esposa mais amorosa 
e domesticada do que nunca. Muito grato a José.

Antes eu estava vivendo minha vida 
infeliz. Agora eu vivo minha vida cheia 
de felicidade. Eu confiei em José e ele 
não me dececionou.

jesus

Graças ao Josá a mi-
nha vida fez um giro 
de 360 graus para o 
melhor. 

Eu deixei as drogas, 
tenho um emprego e 
uma grande mulher 
que será minha futura 
esposa.

Sérgio

Eu era tão cego para pensar que eu era muito 
“macho” e que a mulher me amava por quem 
eu era. Ela só me queria pelo que eu possuía. 
Levei um tempo para visitar José e todo esse 
tempo eu estava vivendo uma mentira. Depois 
de ver José, todos os dias de sofrimento termi-
naram. Eu recomendo vivamente José. Libardo
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diVidida, esquerda ainda
ProCura Por liderança

Desde o resultado 
das eleições de 
2018, a sombra 

de uma desunião entre os 
partidos envolve  a  es-
querda  brasileira. 
Três episódios recentes 

endossam ainda mais o 
cenário de uma oposição 
fragmentada: a condena-
ção do ex-presidente Luiz  

Inácio Lula da Silva (PT); 
o bate-boca, em Salvador, 
do ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT-SP) com estudantes 
da UNE (União Nacional  
de  Estudantes); e os ínfi-
mos 50 votos que o depu-
tado Marcelo Freixo (Psol-
-RJ) recebeu na escolha 
para o comando da Câmara 
dos Deputados – o número 
não reúne nem mesmo a 
bancada petista de 55 par-
lamentares. 
lados opostos
Sem  uma liderança que 

consiga preencher o vazio 
que Lula deixou, capaz de 
ligar os pontos divergen-
tes entre seus partidos, a 
esquerda caminha por fios 

desconexos e abraça slo-
gans também carregados de 
ausências como “Marielle 
Presente” e “Lula Livre”. 
O analista político Creo-
mar de Souza aponta que 
a oposição, “por uma série 
de equívocos que levaram à 
erosão da sua imagem fren-
te a uma parte considerável 
do eleitorado, não conse-

guiu ainda se reinventar e 
encontrar novas pessoas 
que possam erigir essas  
bandeiras”. 
No entanto, em busca de 

um protagonismo na are-
na esquerdista, os ex-mi-
nistros Fernando Haddad 
(PTRJ) e Ciro Gomes, além 
do deputado Freixo, traba-
lham para se destacarem 
como interlocutores nesse 
ambiente. 
o que diz a oposição
Para o ex-candidato à 

Pre-sidência da Repú-
blica, Guilherme Boulos 
(PsolSP), as diferenças que 
existem na esquerda “não 
são  maiores do que nos-
sa diferença com [o presi-

dente Jair] Bolsonaro e seu 
projeto.” 
Líder do PT na Câmara, 

o deputado Paulo Pimenta 
(RS) não vê essa de-sinte-
gração. “A esquerda saiu 
fortalecida [das eleições].
As candidaturas do [Fer-

nando] Haddad e da Ma-
noela [D’Ávila] mostraram 
que há apoio da população 

para um projeto alternati-
vo.”
A cola
Possibilidade de uma luz 

no fim do túnel, a Refor-
ma da Previdência – as-
sim como a maior parte da 
agenda do governo federal 
– pode ser a cola que fal-
tava para que os grupos de 
esquerda construam nova-
mente uma coesão. 
“A questão fundamental é 

até que ponto as lideranças 
de esquerda querem essa 
unificação. Não há indí-
cios de que essa união seja 
positiva para os principais 
atores, como o PT, PDT e 
Rede”, explica Creomar.

uMa Mulher é VítiMa de FeMiniCídio
a Cada 36h no estado de são Paulo
A cada 36 horas, ao menos uma mulher é vítima de feminicídio 

em São Paulo. em 2018, 148 assassinatos foram registrados já 
no boletim de ocorrência como derivados de violência doméstica 
ou	por	“menosprezo	ou	discriminação	à	condição	de	mulher”.	O	
número de mortes é 12,9% maior do que o registrado no ano an-
terior (131) e mais do que o dobro do que o observado em 2016 
(70), embora a quantidade de homicídios dolosos tenha diminuí-
do no estado. os dados foram levantados pelo estadão Dados 
com base em boletins de ocorrência (Bo) da Secretaria de Segu-
rança	Pública	(SSP).	Apesar	da	alta,	especialistas	afirmam	que	o	
número	de	casos	deve	ser	maior.	Um	dos	motivos	é	a	tipificação	
nem	sempre	ser	apontada	 já	no	 registro	do	BO.	 “É	obrigatório	
constar	no	boletim	se	a	pessoa	foi	morta	por	feminicídio”,	afirma	
Luiza Nagib eluf, advogada criminalista e procuradora aposen-
tada.	 “Mas	 nem	 todos	 os	 funcionários	 da	 Justiça	 e	 da	 própria	
delegacia	se	atualizaram	em	relação	a	isso.	Na	dúvida,	fica	só	
o	registro	de	homicídio.”	O	número	de	casos	de	feminicídio	no	
estado de São Paulo representa 27% do total de assassinatos 
de mulheres (548), o que não inclui latrocínio (roubo seguido de 
morte) e homicídio culposo (sem intenção). o número é seme-
lhante à média nacional de 24,8% (1.133 feminicídios no total), 
de acordo com o 12.º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 
produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com da-
dos de 2017. Pesquisadora da entidade, Cristina Neme pontua 
que o porcentual está abaixo das estimativas dos especialistas 
em segurança de que feminicídios respondem por pelo menos 
metade	do	total	dos	assassinatos	de	mulheres.	“Hoje	há	maior	
percepção em relação ao fenômeno, um maior cuidado no regis-
tro	do	dado.	Com	a	investigação,	(o	número)	tende	a	aumentar.”	
De 2015, a Lei do Feminicídio transformou esse tipo de homicídio 
em crime hediondo, com pena de 20 a 30 anos de reclusão e que 
pode ser aumentada de 1/3 a 1/2 em determinados casos (como 
quando a vítima é gestante, por exemplo). Lançadas em 2016 
pela organização das Nações unidas Mulheres (oNu Mulheres) 
e pelo governo brasileiro, as Diretrizes Nacionais do Feminicídio 
apontam que toda investigação da morte ou tentativa de morte de 
uma	mulher	com	indícios	de	violência	deve	ter	a	“perspectiva	de	
gênero”	como	um	dos	principais	enfoques.
“Há	 um	 direcionamento	 diferente	 da	 investigação	 (quando	 a	

vítima é mulher). A perícia no local do fato é diferente e no cor-
po também, porque se busca não só a causa da morte, mas se 
verifica	se	há	um	histórico	de	violência”,	diz	Valéria	Scarance,	
coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São 
Paulo.	Em	nota,	a	SSP	afirma	que	os	delegados	passaram	a	in-
cluir	a	qualificadora	de	feminicídio	já	em	2015	e	que	o	assunto	
foi	abordado	em	treinamento	no	ano	seguinte.	Diz	ainda	que	“em	
muitos	casos”	só	é	possível	determinar	a	motivação	durante	as	
investigações. Além disso, reitera que criou, em 2018, o Protoco-
lo	Único	de	Atendimento,	“que	estabelece	um	padrão	de	atendi-
mento para melhor acolher as vítimas e aprimorar as investiga-
ções	e	coleta	de	provas”.

caractErísticas
o levantamento feito pelo jornal o estado de S. Paulo reve-
la	diferenças	no	perfil	das	vítimas	de	feminicídio	em	relação	às	
mortes	das	mulheres	em	geral.	Em	66%	dos	feminicídios	identifi-
cados no Bo nos últimos três anos, a mulher foi morta dentro de 
casa. o padrão é diferente da média dos assassinatos de mulhe-
res, em que 64% das vezes acontece em via pública.
Segundo	 Valéria,	 o	 feminicídio	 é	 um	 “crime	 muito	 particular,	
que	quase	sempre	tem	uma	assinatura”.	Em	geral,	afirma,	o	as-
sassinato é motivado pela não aceitação do rompimento do re-
lacionamento com a vítima ou por ciúmes. Além disso, costuma 
ter	 “grande	crueldade”,	como	 repetição	de	golpes.	 “Por	 isso,	a	
necessidade de a investigação ser direcionada, para que esses 
aspectos	não	deixem	de	ser	notados.”	Para	especialistas,	grande	
parte	dos	feminicídios	é	uma	“morte	anunciada”.	Estudo	do	Minis-
tério da Saúde divulgado pelo jornal neste ano aponta que três a 
cada dez mulheres já tinham histórico de agressão antes de se-
rem mortas. este foi o caso de Daniele Cândido, de 21 anos, que 
foi estrangulada e morta pelo marido em outubro de 2018, em 
Votorantim, a 96 km da capital. o porteiro Danilo Cândido Costa, 
de 27 anos, irmão de Daniele, conta que não se conforma de ter 
deixado passar em branco o primeiro tapa no rosto que ela rece-
beu,	há	três	anos.	“Foi	a	primeira	vez	que	ele	a	agrediu,	e	a	gente	
deixou	pra	lá	porque	ela	deu	razão	ao	marido”,	lamenta.	Preso	no	
dia seguinte ao assassinato, o rapaz confessou o crime e alegou 
que eles haviam brigado porque ela sentia muito ciúmes.

rEinO unidO quEr órgãO rEguladOr
o Facebook intencionalmente violou a lei de privacidade e concorrência de dados e 
deve, juntamente com outras grandes empresas de tecnologia, estar sujeito a um novo 
regulador para proteger a democracia e os direitos dos cidadãos, disseram parlamen-
tares britânicos. o presidente do comitê digital do Parlamento, Damian Collins, disse 
que a era da inadequada autorregulação deve terminar, após uma investigação de 
18	meses	que	concluiu	que	o	Facebook	“violou	intencionalmente	e	conscientemente	
tanto	a	privacidade	dos	dados	quanto	as	leis	anticoncorrência”,	segundo	a	Reuters.
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eduardo bolsonaro nega artiCulação
Para Migrar Para noVo Partido

o deputado eduar-
do Bolsonaro 
(PSl-SP) foi ao 

twitter nesta segunda-
-feira, 18, para negar que 
esteja envolvido na articu-
lação para a recriação da 
união Democrática Nacio-
nal (uDN), partido para 
o qual integrantes do clã 

Bolsonaro estariam pla-
nejando migrar, na esteira 
do desgaste sofrido pelo 
PSl. reportagem publi-
cada pelo jornal o estado 
de S. Paulo no Domingo 
(17) revelou que eduardo 
teria se reunido na sema-
na passada, em Brasília, 
com articuladores do novo 

partido.
“Informações de sites e 

outros estão me incluin-
do numa possibilidade de 
formação de novo partido. 
Informo a todos que não es-
tou participando na forma-
ção ou resgate de qualquer 
partido”, escreveu Eduardo 
Bolsonaro.
A nova UDN é um dos 75 

partidos que estão em fase 
de criação, de acordo com 
o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). Ainda segundo o 
jornal, o dirigente da futura 
sigla, o capixaba Marcus 
Alves de Souza, afirma que 
já foram obtidas 380 mil das 
497 mil assinaturas neces-
sárias à criação da sigla.

bebbiano é o 1º Ministro deMitido
Com apenas 49 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro 

demitiu o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo 
Bebianno. o anúncio foi feito pelo porta-voz, otávio Rêgo Bar-
ros. o general Floriano Peixoto assume o cargo – é o 8º militar 
no primeiro escalão do governo. Bebianno é o primeiro ministro 
a ser mandado embora. A decisão tenta reduzir a alta tempe-
ratura da primeira grande crise do governo, iniciada na semana 
passada. Na tentativa de sanar todo o mal-estar gerado pela 
demissão de Bebianno, Bolsonaro gravou um vídeo tecendo 
elogios	ao	agora	ex-ministro	e	desejando-lhe	sucesso	“na	nova	
jornada”.	 “Tenho	 que	 reconhecer	 a	 dedicação	 e	 comprometi-
mento do senhor Gustavo Bebianno à frente da coordenação da 
campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o 
nosso	êxito”,	disse	o	presidente.	“Continuo	acreditando	na	sua	
seriedade	e	qualidade	do	seu	trabalho”.Bebianno	poderá	ocu-
par um cargo na embaixada de Roma ou Lisboa. 
fritura: No início deste mês, Bebianno se viu envolvido em 

um suposto esquema de candidaturas de fachada em Pernam-
buco nas eleições de 2018 – época em que presidia o PSL, 
mesmo partido de Bolsonaro. ele é suspeito de autorizar um 
repasse de R$ 400 mil à candidata a deputada federal, Maria de 
Lourdes		Paixão,	68.	Na	disputa,	ela	obteve	274	votos	e	afirmou	
que	do	total,	R$	380	mil	foram		gastos	com	material	gráfico	para	
sua campanha. Para afastar os boatos de que sofria desgaste 
junto	ao	governo	por	conta	das	denúncias,	o	ex-ministro	afirmou	
que	 tinha	aval	 de	Bolsonaro.	 “Só	hoje	 falei	 com	o	presidente	
3	vezes”,	disse	Bebianno,	na	última	terça-feira.	No	dia	seguin-
te, no entanto, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro 
(PSL)	divulgou	um	áudio	do	pai	alegando	ser	“mentira”	que	ele	
teria	falado	com	Bebianno.	Mais	tarde,	em	entrevista	ao	“Jornal	
da	“Record”,	Bolsonaro	endossou	o	discurso	do	filho	e	admitiu	
demitir	o	ministro,	possibilidade	que	se	arrastou	durante	o	fim	
de semana. 
EM alErta: Bebianno foi o responsável por viabilizar a can-

didatura de  Bolsonaro. Conhecedor  dos passos do presidente, 
o ex-ministro é visto por auxiliares do governo como um perigo 
latente de vazamento de informações que podem comprometer 
a imagem do Palácio do Planalto. Resultado da enxurrada de 
declarações cheias de mágoa pelo tratamento dispen-sado por 
Bolsonaro,	Bebianno	disse	que,	desde	o	final	de	semana,	está	
recebendo ameaças pelo What’s App.

agrEssOr usOu nOME falsO antEs dE EsPancar vítiMa
A Justiça do Rio de Janeiro converteu em preventiva a prisão do lutador de jiu-jítsu Vinícius Batista Serra, 27 anos, acusado de 
espancar por cerca de 4 horas a paisagista elaine Peres Caparroz, 55. o crime ocorreu na madrugada de sábado, no aparta-
mento da vítima, na zona oeste da capital. A vítima levou 40 pontos na boca após sofrer fraturas no nariz, em ossos da face e ter 
um dente quebrado. Além disso, ela foi mordida diversas vezes nos braços e golpeada no tórax. os dois se relacionavam havia 
8 meses pela internet, até que marcaram o primeiro encontro em um jantar na casa de elaine. o irmão da vítima contou que 
Vinícius	se	apresentou	como	“Felipe”	na	portaria	e	que	a	irmã	permitiu	a	entrada	por	achar	que	o	porteiro	havia	se	enganado.	
Os	vizinhos	pensaram	se	tratar	de	uma	briga	de	casal	até	que	funcionários	foram	ao	apartamento.	“O		ronda	passou	e	disse:	
‘Rapaz,	para	com	isso’.	Ele	falou:	‘Entra	aí,	então,	para	você	ver	o	que	acontece’”,	relatou	Rogério	Caparroz.
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ariana grande suPera
FraCasso CoM álbuM
Ariana grande é 

uma das mais ta-
lentosas cantoras 

de sua geração, tanto que 
abusa das vocalizações à 
la mariah carey em suas 
canções – afinal ela é ca-
paz disso. 
Apesar de ser boa intérpre-

te, a cantora não costumava 
usar suas músicas para va-
lorizar grandes mensagens. 
Isso mudou com “Sweete-
ner”, disco que ela lançou 

em agosto do ano passado, 
em que propagava mensa-
gens como “God Is a Wo-
man” (“Deus é uma mu-
lher”, em tradução livre).
O problema da mudança 

foi que ela não obteve o 
êxito esperado. Embora te-
nha conquistado a crítica e 
até um Grammy no último 
dia 10, o álbum foi recusa-
do pelos fãs, que esperavam 
uma continuidade do estilo 

meiga e abusada da canto-
ra. Ariana, porém, não se 
deixou abalar e deu agora 
ao público o que ele queria: 
“Thank U, Next”, álbum 
de 12 faixas lançado seis 
meses após o anterior. O 
que está nas entrelinhas do 
novo disco, porém, é uma 
abordagem, ainda que mais 
suave, dos mesmos temas 
do anterior. O novo álbum é 
uma sessão de terapia para 
Ariana. As sonoridades mo-

numentais do álbum ante-
rior foram completamente 
abandonadas, há uma batida 
eletrônica simples em todas 
as faixas e a voz de Ariana 
é a única que se escuta no 
álbum. Mais pé no chão em 
relação a sua base de fãs, a 
cantora faz canções que os 
agradam, mas que também 
se correspondem com a pes-
soa que ela é hoje – o este-
reótipo de adolescente cor 

de rosa já não combina com 
uma mulher de 25 anos.
Com isso, o quinto álbum da 
cantora é o seu disco mais 
simples, no aspecto sono-
ro, desde “My Everything” 
(2014), mas sem se afastar 
de pautas que a interessam 
como o feminismo. Isso fica 
eviden-te tanto em canções 
como “Nasa” quanto na fai-
xa-título, que deu a Ariana 
o primeiro topo de paradas 
da carreira. O segundo veio 

com o segundo single do ál-
bum, “7 Rings”.As melho-
res faixas do álbum, porém, 
são “Bloodline”, “Ghostin” 
e “Make Up” – que tratam 
de forma positiva temas 
tristes, como a instabilidade 
de relacionamentos –, que 
tem tudo para serem os pró-
ximos singles – e êxitos – de 
Ariana.

ABUSOS SExUAIS: PaPa diz que
CúPula é ato de resPonsabilidade

o papa francisco 
pediu aos fiéis que 
façam orações 

para o “encontro sobre 
a Proteção de menores”, 
que será realizado a partir 
de quinta-feira. 
Na cúpula, bispos e outros 

sacerdotes discutirão meios 
de prevenir abusos sexuais 
dentro da Igreja Católica.

Segundo o pontífice, a ideia 
é que a reunião seja “um 
ato de forte responsabilida-
de pastoral em face de um 
desafio urgente do nosso 
tempo”.  A intenção é que 
essa próxima cúpula sirva 
de resposta aos recentes es-
cândalos de abuso por parte 
de clérigos. 
No último sábado, o Vati-

cano anunciou a expulsão 
do  ex-cardeal americano 
Theodore McCarrick, devi-
do a alegações de que teria 
abusado sexualmente de 
menores de idade. 
Esta é a primeira vez na 

história da Igreja Católica 
que um cardeal é expulso da 
vida religiosa por razões de 
abuso sexual.

uBer regIStrA r$ 50 BIlHõeS
O Uber registrou US$ 50 bilhões em corridas em serviços de transporte de 
passageiros e entrega de comida em 2018, um indicativo do alcance glo-
bal da empresa, que se prepara para uma oferta pública inicial. A receita 
anual do Uber em 2018 foi de US$ 11,3 bilhões, alta de 43%. O prejuízo 
antes de impostos, depreciação e outras despesas foi de US$ 1,8 bilhão.

“meu fIlHo Não come NADA!”
Crianças restritivas para comer tiram o sossego dos pais. 
Todos sabem que é na fase de introdução alimentar, na pri-
meira infância, que bons hábitos são estabelecidos. 
Mas, muitas vezes, os próprios pais adotam atitudes que 
contribuem para um quadro de restrição alimentar que 
pode ultrapassar a adolescência e chegar à vida adulta. 
Nutricionista e consultora nutricional, Luisa Mantuane-
li tem um curso on-line (phitters.com.br) para orientar os 
pais no sentido de evitarem essas “armadilhas”. Segundo 
ela, existem três atitudes equivocadas que contribuem para 
que as crianças se tornem restritivas.

Três atitudes que levam à restrição alimentar.
1-trocAr o PrAto: quando a criança rejeita um ali-
mento por estar doente ou simplesmente por não querer 
comer, procurar outro alimento que o filho aceite é um erro. 
A substituição pode se tornar um hábito. A criança passa a 
pedir sempre outro alimento, do qual gosta mais (menos 
saudável). Se a criança não quer comer, respeite-a. Retire 
o prato sem brigar. Não substitua a refeição por outro tipo 
de comida. Quando ela estiver com fome, tente novamente.

2-oferecer AlImeNtoS INDuStrIAlIzADoS: 
papinha de prateleira, bolacha de maisena, petit suisse, io-
gurte e outros alimentos industrializados indicados para 
bebês e crianças abusam do recurso da hiperpalatabilidade 
(a proporção ideal de sal, açúcar e gordura que mais agrada 
o cérebro da criança). Por isso dão uma sensação de prazer 
que nenhum alimento natural consegue atingir.

3-Não fAzer DA refeIção um momeNto em 
fAmÍlIA: os pais esquecem que são eles que dão o exem-
plo. É importante que a criança veja pais e irmãos comendo 
juntos, sem fazer cara feia para os alimentos. E este mo-
mento deve ser prazeroso e divertido, sem distrações como 
TV e celular, que tiram da criança a oportunidade de apren-
der os sabores, texturas e consistências.

Luisa diz que é preciso resistir aos “caminhos mais rápi-
dos” por mais difícil que seja. “A fase da introdução ali-
mentar é uma janela de oportunidade para o aprendizado 
de algo que será para a vida inteira.”
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noVa direção da Casa dos açores do quebeque

 

 A voz de Portugal apresenta a nova direção da casa dos Açores do Quebeque que é compos-
ta de Alfredo Ponte, Presidente; laura ferreira, vice-presidente; Paula ferreira, secre-

tária; lúcia de medeiros, tesoureira; teresa chaves, administradora; eduardo leite, admi-
nistrador; fernando Arruda, administrador; António calisto, administrador; josé Domingos 
Silva, administrador.

no são ValentiM, Muito aMor e Paixão eM anjou
HumBerto cABrAl

entre nós, o Dia dos Na-
morados celebra o amor, 

a paixão e a partilha de senti-
mentos entre amantes. todos 
os anos, no dia 14 de feverei-

ro, ocorre a azáfama da troca de chocolates, 
envio de postais e oferta de flores.

Muitos casais planeiam jantares românticos, 
noites especiais e fazem planos para surpreen-
der e agradar à sua «cara-metade». Há também 
quem escolha este dia para se declarar à pessoa 
amada e também quem avance com pedidos de 
casamento, embebido pelo espírito do dia.
No Centro Comunitário de Anjou organizou-se 

no dia 16 de fevereiro às 19h uma noite especial-
mente romântica para os seus membros com um 

jantar saboroso e 
cantor apaixonado, 
Júlio Lourenço, e 
uma sala cheia de 
amor.
Parabéns pela lin-

da iniciativa.
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681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AGÊNCIAS DE VIAGENS

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduínO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

TONy
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

CONTABIlISTA

8770 Bl. Langelier #212 
em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

DENTISTA

ElETRICIDADE

AGÊNCIAS
fUNERáRIAS

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

MONUMENTOS

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

RENOVAçõES

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

NOTáRIOS

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMílias POrtuguEsas
4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

IMPORTADORES

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl:
514-835-8405
fErnandO:
514-944-5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

guIA Do coNSumIDor

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

SeguroS
- Doença grave

- Invalidez
- vida

PlANo PouPANçA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

SERVIçOS
fINANCEIROS

JES RENOVATIONS
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

RBQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
eDuArDo DIAS

RESTAURANTES

MERCEARIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

ANEDOTAS DA MARIA ROSA

informe-se sobre os 
nossos preços

a Partir dE 3$
POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

7 DIfereNçAS
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A voz DE PoRTUgAl, 58 Anos Ao sERvIço
Dos nossos lEIToREs E clIEnTEs

DA comUnIDADE PoRTUgUEsA

1
2

4
6
8

3

7
4

cAçA PAlAvrAS | BANHeIro

ReMéDio
CHuVeiRo
PoMADA
Box
CoToNeTe

RoDo
SeCADoR
HiDRATANTe
SABoNeTe
CeSTo

4

xAMPu
áGuA
PeRFuMe
ALGoDão
eSPeLHo 

IMPORTADORES

RENOVAçõES RESTAURANTES

- Investimentos - REER -CELI
Paulo f. gonçalves
tel.: 514 884.0522

2

1

cuPãO dE assinatura
Quer ser assinante do Jornal A Voz de Portugal, pelo 
que agradeço me enviem o jornal.
nOME:                                                                               

EndErEÇO:                                                  aPt.:         

cidadE|PrOvincia                                                        

tel.:                                         Código Postal:                     

Tipo de cartão:      Visa      Mastercard      Amex

#:                -              -              -              | EXP:     /         
Recortar e enviar para :   A Voz de Portugal
                                           4231-b boul. st laurent
                                            Montreal, qc, h2W 1Z4
* Preço de assinatura anual: Canadá: 175$+Tx | EUA:230$+Tx | Mundo: 310$+Tx

2

PrOblEMas EM sElOs
o Presidente do país queria um selo com uma foto sua 
para celebrar o seu primeiro ano de governo. ele exigiu 
um selo de altíssima qualidade. os selos são criados, 
impressos	 e	 vendidos.	 O	 Presidente	 fica	 radiante!	 Al-
guns	dias	depois,	o	Presidente	fica	furioso	ao	ouvir	 re-
clamações de que o selo não adere aos envelopes. o 
Presidente convoca os responsáveis e ordena que inves-
tiguem o assunto. eles pesquisam as agências dos cor-
reios de todo o país e relatam o problema. Todos dizem:
- Não há nada de errado com a qualidade dos selos. o 
problema é que as pessoas andam a cuspir do lado er-
rado.

MalucOs fOgEM dE cOMbOiO
Dois malucos fogem do manicómio e apanham um com-
boio. à medida que o comboio acelera, os dois malucos 
vão olhando para os postes.
Diz um deles:
-	Já	viste	como	os	postes	passam	depressa?
- é verdade... Para a próxima vou de poste!

nOitEs fOra dE casa
A esposa passou a noite fora de casa. Na manhã se-
guinte, explicou ao marido que tinha dormido na casa de 
uma amiga. o marido, então, telefonou para dez amigas. 
Nenhuma	delas	confirmou.	O	marido	passou	a	noite	fora	
de casa. Na manhã seguinte, explicou à mulher que tinha 
dormido na casa de um amigo. A esposa, então, telefo-
nou	para	dez	amigos	do	marido.	Sete	deles	confirmaram,	
e	os	três	restantes,	além	de	confirmarem,	garantem	que	
ele ainda estava lá.

3 7

7
2

8
5
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PavÉ bOisbriand
A	melhor	equipa	de	“pavé-uni”	no	Quebeque,	procura	
pessoa	com	experiência	para	a	colocação	de	 “pavé-
-uni”.	Precisa-se	também	de	uma	pessoa	para	traba-
lhar	no	Betão	e	finalização	de	piscina.	

Nora: 450-628-5472

Linhas da mão e 
cartas. vidente com 

dons naturais. 
Resolve os seus 
problemas sem 

voodoo.
rOsa

514-918-3956

EMPREGOS

Classificados e pequenos anúncios

UMA ESCOlhA CERTA... TElEfONE 514-284-1813 Necrologia

SERVIçOS

vEstshEll inc situado em montreal norte está 
à procura de operadores de produção. empregos 
permanentes de dia e de tarde. 514-326-1280 Ext. 225

Precisa-se de pessoa para tomar conta de uma casa 
ou governanta numa casa em centro da cidade de 

Montreal, de segunda-feira até sexta-feira
das 10h30 às 18h30. 575$ /líquidos. 

Deve falar inglês e ter uma carta de condução válida. 
lilasara2015@gmail.com

Precisa-se de padeiro com 
experiência para a Padaria 

lajeunesse. 
Muito bom salário. 

Patricia
514-814-0362

VENDE-SE

trabalhadOr dE 
ManutEnÇãO dE uM PrÉdiO

Procurando por um trabalhador generalista para uma 
posição de tempo integral para pequenos reparos.

tarEfas E rEsPOnsabilidadEs:
Pequenas carpintarias, pequenas reparações, 

reparações, pintura, etc. 
Muito bom salário para candidato experiente.

qualidadEs E habilidadEs nEcEssárias:
-Motivado e pronto para trabalhar.
-Boa saúde e boa condição física.

-Fácil de trabalhar sozinho
Para descobrir mais: 

info@royalwestmount.com ou 514-937-5357

lOlly POP childrEns WEar cO.
Fabrica de roupa de senhora e crianca situada em 
Côte-de-Liesse, procura senhoras para trabalho geral.
Também senhora com experiência em máquina de bai-
nhas	“Blindstish”,	“Casas/Button	Holes”	e	butões.

Por Favor contactar com Lucia por 
telefone (514) 277-4700 ext:2117 

ou por email: lucy@masterkid.com

EMPREGOS

Precisa-se de empregados com expe-
riência em limpeza e manutenção de 

edifícios de escritórios a tempo inteiro 
ou parcial. Deve ter um carro.

Homens e mulheres podem se inscrever.
Por favor, envie seu currículo por fax

para 450-975-1977, pelo e-mail
sandrag@saronet.com

ou ligue para 450-975-2303
entre as 09h00 e as 16h30.

Precisa-se de uma pessoa para 
fazer limpeza e tomar conta de 

uma pessoa idosa, fazer refeições 
e dar medicamentos. 40h/s, 15$ à 

hora; podemos dar um subsídio de 
transporte 150$/mês. 514-829-3099

Precisa-se de preferência uma senhora portuguesa 
com experiência para cuidar de um casal idosos 20h 
por semana. 
tarefas: preparação da refeição e trabalhos ligeiros.

contatar ana: 
514-685-6047 ou 514-606-6047

vEndE-sE MagníficO t3 EM lOurOsa
1 suite, 2 quartos, 
2 casas de banho, 
Sala 33 m2 com 
lareira, janelas re-
baixadas, 2 hall de 
entrada entre a co-
zinha e quartos, 2 
varandas; cozinha 
+ lavandaria + des-
pensa; churrasquei-
ra, jardim, court de 

Ténis; Garagem, espaço fechado de arrumos, Aveni-
da principal Lourosa.

contacto: paulapatricio@hotmail.ca
contacto: 819 205-6402 

LES ENTREPRENEURS

BucAro

CoNTACTe JoS BuCARo 

514 325-7729

Precisamos de um motorista 
masculino ou feminino com 

classe 1 para o 
camião basculante
“camion Dompeur”.

Precisa-se de uma recepcionista 
“Front Desk” para um hotel. E, 
precisa-se de um “Hotel Night 
Auditor” que faz check-in/out, 
balanço das contas e fecho do 

dia. Bilingue.
Com ou sem experiência. 

lina: 514-640-5500
Enviar CV; gm@bwplusmontrealeast.com

Precisa-se de uma pessoa mulher ou 
homem para trabalhos de escritório 

ou outros. conhecimento de 
computador, ter um carro, a tempo 

parcial ou inteiro.
514-770-6200 ou 514-271-2431

Preciso de um carpinteiro 
ou uma pessoa para fazer 
reparações e manutenção 

de apartamentos.
514-770-6200

† jOsÉ Maria andradE
1954 – 2019

é com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em 
Saint-Leonard, junto da sua 
família adorada, no passado 
sábado dia 16 de fevereiro 
de 2019, com 64 anos de ida-
de, de José Maria Andrade, 
esposo de Maria Filomena 
Mota, natural de São Miguel, 
Açores. ele deixa na dor a 
esposa Maria Filomena, os/
as	 filhos/as	 Mandy	 (Elias),	
Tania (Claudio), Bruce e Mi-
chael, os/a netos/a Lucas, 
Nicholas e Valentina, os/a irmãos/ã Manuel Domingos 
(emanuela), António Joaquim (Filomena), Paulo Jorge 
(Madalena) e falecida Conceição (falecido José), os/as 
cunhados/as, os/as sobrinhos/as, os/as primos/as, as-
sim como restantes familiares e amigos.
os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Magnus POiriEr inc 
6825 sherbrooke Est, Montreal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues 
cell. 514-918-1848
o velório teve lugar ontem, terça-feira dia 19 de feve-
reiro de 2019, das 14h às 17h e das 19h às 22h, assim 
como hoje, quarta-feira dia 20 de fevereiro de 2019 à 
partir das 8h. Segue-se a missa de corpo presente, às 
11h30 na igreja Santa Cruz, será sepultado em cripta 
no mausoléu Frère André do cemitério Le Repos St-
-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem-haja.

† antóniO PachEcO dE OlivEira
Faleceu em Montreal com 86 
anos o Sr. António Pacheco 
de oliveira natural da Ribeira 
Seca, cidade da Ribeira Gran-
de, São Miguel, Açores, espo-
so da já falecida Sra. Maria 
José Valério e pai do já faleci-
do Jacinto. 
Deixa	na	dor	seus	filhos/as	An-
tónio Manuel (Ana Barbosa), 
Pedro (Lurdes Mateus), José 
Luis (Nelly estrela), Margari-
da (António Cordeiro), Manuel 
(Maria	 Rofino),	 Paula	 Cristina	
(João Paulo Carvalho). Seus netos/as, bisnetos/as, fa-
miliares e amigos.
os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120 jean-talon Est, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o funeral foi segunda-feira 18 de fevereiro às 11 horas 
na igreja Saint Ambroise em Montreal. Foi sepultado no 
cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com pro-
funda saudade a missa de sétimo dia que se realiza na 
igreja St-Ambroise às 12h. A família vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associem na dor. Bem-haja.
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carnEirO:	 Carta	 da	 Semana:	O	Mundo,	 que	 significa	 Fertili-
dade. Amor: Tente conviver mais com os seus amigos e faça es-
forços para travar novos conhecimentos. Não seja ingrato, não 
fira	 os	 seus	 amigos	 nem	magoe	 aqueles	 que	muitas	 vezes	 se	
sacrificaram	por	si!	Saúde:	Período	propício	a	uma	consulta	de	

oftalmologia. Não descure da sua visão. Dinheiro: evite faltar a reuniões 
de trabalho. A sua presença será importante para desenvolver um projeto. 
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

tOurO:	Carta	da	Semana:	9	de	Ouros,	que	significa	Prudência.	
Amor: Cuidado para não magoar os sentimentos de uma pessoa 
que lhe é querida. Meça as suas palavras. Saúde: Tendência 
para andar um pouco descontrolado. Tente relaxar. Que jamais 
o Sol se deite sobre o seu desânimo! Dinheiro: o seu esforço no 

trabalho poderá vir a ser recompensado. Acredite mais nas suas potencia-
lidades. Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

gÉMEOs: Carta	da	Semana:	2	de	Ouros,	que	significa	Dificul-
dade/ indolência. Amor: Poderá ter de enfrentar um desentendi-
mento com um amigo muito especial. Contenha a sua cólera, um 
simples raio dela pode destruir longas e pacientes sementes de 
amor. Mantenha a calma! Saúde: Controle as suas emoções e 

procure ser racional. Dinheiro: o seu orçamento poderá sofrer um acrés-
cimo	significativo.	Porém,	seja	contido	nos	gastos.	Pensamento	positivo:	
eu tenho Fé para ultrapassar todos os momentos.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

caranguEjO: Carta da Semana: Cavaleiro de espadas, que 
significa	Guerreiro,	Cuidado.	Amor:	Modere	as	suas	palavras	pois	
pode magoar a pessoa amada. Seja mais cuidadoso. Saúde: 
Procure não exagerar no exercício físico, pois poderá magoar os 
seus músculos. Dinheiro: é possível que durante esta semana se 

sinta um pouco desmotivado. Tente delinear um plano de trabalho. Quan-
do se luta por algo em que se acredita, a vitória é certa. 
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

lEãO: Carta	da	Semana:	10	de	Copas,	que	significa	Felicidade.	
Amor:	 Lute	 pelo	 seu	 verdadeiro	 amor,	 não	 se	 deixe	 influenciar	
por terceiros. Cada um de nós só é responsável pelos seus atos. 
Saúde: Vigie a sua tensão arterial e controle muito bem a sua 
alimentação. Dinheiro: Procure não ser muito impulsivo nas suas 

compras, pois poderá gastar mais do que as suas possibilidades. 
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

virgEM: Carta	 da	 Semana:	 2	 de	 Copas,	 que	 significa	Amor.	
Amor: Seja mais carinhoso com a sua cara-metade. os atos de 
ternura são importantes para revigorar a relação. Pronuncie boas 
palavras, elas são a manifestação dos nossos pensamentos, 
através delas podemos criar um mundo melhor. Saúde: Poderá 

sentir-se mais cansado do que o habitual. Tente tomar um banho relaxan-
te.	Dinheiro:	Cuidado	com	os	gastos	supérfluos.	Seja	mais	comedido	para	
não ter surpresas desagradáveis. Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

balanÇa: Carta	da	Semana:	3	de	Copas,	que	significa	Conclu-
são.	Amor:	Confie	mais	na	pessoa	que	tem	a	seu	lado.	A	confian-
ça e o respeito são essenciais numa relação. Tal como o universo 
é criado pela palavra de Deus, também o seu pequeno mundo é 
criado através da sua palavra! Saúde: Tendência para apanhar 

uma grande constipação. Agasalhe-se bem. Dinheiro: Não se deixe abater 
por uma maré menos positiva nesta área da sua vida. Analise as suas 
poupanças. Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

EscOrPiãO: Carta	da	Semana:	8	de	Copas,	que	significa	Con-
cretização, Felicidade.  Amor: A felicidade e a paixão poderão 
marcar a sua semana. Aproveite muito bem esta fase. Deixe que 
a juventude do seu espírito irradie através do seu corpo. Saúde: 
Cuidado com as correntes de ar; durante esta semana poderá 

constipar-se facilmente. Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de um colega 
para	finalizar	uma	tarefa	importante.	Não	tema	pedir	apoio.
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

sagitáriO: Carta	da	Semana:	Valete	de	Ouros,	que	significa	
Reflexão,	Novidades.	Amor:	Poderá	encontrar	um	amigo	que	já	
não via há muito tempo. Coloque a conversa em dia. Não dê im-
portância à sua idade física, seja jovem e alegre. Saúde: Procure 
não abusar em refeições muito condimentadas. Dinheiro: Aproxi-

mam-se despesas inesperadas. Procure fazer um plano de investimento. 
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

caPricórniO: Carta	da	Semana:	Ás	de	Ouros,	que	significa	
Harmonia e Prosperidade. Amor: Período marcado pela harmo-
nia familiar. organize um serão divertido em sua casa. Não per-
mita que a mágoa o perturbe. Saúde: Tendência para problemas 
de estômago. Cuide de si. Dinheiro: Semana propícia ao investi-

mento. Aconselhe-se com o seu gestor de conta. 
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

aquáriO: Carta	da	Semana:	Ás	de	Copas,	que	significa	Princi-
pio do Amor, Grande Alegria. Amor: esteja alerta, o amor poderá 
surgir em qualquer lugar. Deixe-se ser amado. Se está magoado 
com alguém ou se o feriram, procure retribuir com amor e com-
preensão. Saúde: Pratique uma atividade física que lhe dê bas-

tante	prazer.	Dinheiro:	A	sua	vida	profissional	tende	a	melhorar	significati-
vamente. Continue a demonstrar o seu dinamismo. 
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEiXEs: Carta	 da	 Semana:	 9	 de	Copas,	 que	 significa	 Vitória.	
Amor: Período favorável à conquista. encha-se de coragem e 
diga aquilo que sente. Saúde: Cuidado com o frio, pois o seu sis-
tema respiratório poderá estar muito frágil. Dinheiro: Seja ousado 
e não hesite em revelar as suas ideias criativas. Poderá ser útil 

para	o	seu	desenvolvimento	profissional.	
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

 P j v E d
1-Man. city 65 27 21 2 4
2-Liverpool 65 26 20 5 1
3-Tottenham 60 26 20 0 6
4-Man. united 51 26 15 6 5
5-Arsenal 50 26 15 5 6
6-Chelsea 50 26 15 5 6
7-Wolverhampton 39 26 11 6 9
8-Watford 37 26 10 7 9
9-everton 33 27 9 6 12
10-West Ham 33 26 9 6 11
11-Bournemouth 33 26 10 3 13
12-Leicester City 32 26 9 5 12
13-Crystal Palace 27 26 7 6 13
14-B&H Albion 27 26 7 6 13
15-Burnley 27 26 7 6 13
16-Newcastle 25 26 6 7 13
17-Cardiff City 25 26 7 4 15
18-Southampton 24 26 5 9 12
19-Fulham 17 26 4 5 17
20-Huddersfield		 11	 26	 2	 5	 19

Inglaterra
PremIer league

CAMPEONATOS EUROPEUS - ClASSIfICAçãO

 P j v E d
1-Juventus 66 24 21 3 0
2-napoli 53 24 16 5 3
3-internazionale 46 24 14 4 6
4-Milan 42 24 11 9 4
5-Roma 41 24 11 8 5
6-Atalanta 38 24 11 5 8
7-Lazio 38 24 11 5 8
8-Fiorentina 35 24 8 11 5
9-Torino 35 24 8 11 5
10-Sampdoria 33 24 9 6 9
11-Sassuolo 30 24 7 9 8
12-Parma 29 24 8 5 11
13-Genoa 28 24 7 7 10
14-Cagliari 24 24 5 9 10
15-udinese 22 24 5 7 12
16-SPAL 2013 22 24 5 7 12
17-empoli 21 24 5 6 13
18-Bologna 18 24 3 9 12
19-Frosinone 16 24 3 7 14
20-Chievo 9 24 1 9 14

 P j v E d
1-Paris sg 62 23 20 2 1
2-lille 50 25 15 5 5
3-Lyon 46 25 13 7 5
4-Marseille 40 25 12 4 9
5-Saint-étienne 40 25 11 7 7
6-Montpellier 38 24 9 11 4
7-Stade de Reims 38 25 9 11 5
8-Nice 37 25 10 7 8
9-Strasbourg 36 25 9 9 7
10-Nimes 36 25 10 6 9
11-Rennes 36 25 10 6 9
12-Angers 33 25 8 9 8
13-Bordeaux 31 24 8 7 9
14-Nantes 27 25 7 6 12
15-Toulouse 27 25 6 9 10
16-Monaco 22 25 5 7 13
17-Amiens 21 25 6 3 16
18-Dijon 20 24 5 5 14
19-Caen 19 25 3 10 12
20-Guingamp 14 24 3 5 16

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-barcelona 54 24 16 6 2
2-atlético Madrid 47 24 13 8 3
3-Real Madrid 45 24 14 3 7
4-Sevilla 37 24 10 7 7
5-Getafe 36 24 9 9 6
6-Alavés 36 24 10 6 8
7-Real Sociedad 34 24 9 7 8
8-Real Betis 33 24 9 6 9
9-Valencia 32 24 6 14 4
10-eibar 31 24 7 10 7
11-Levante 30 24 8 6 10
12-Athletic 30 24 6 12 6
13-espanyol 29 24 8 5 11
14-Leganés 29 24 7 8 9
15-Girona 27 24 6 9 9
16-Valladolid 26 24 6 8 10
17-Celta de Vigo 24 24 6 6 12
18-Villarreal 23 24 4 11 9
19-Rayo Vallecano 23 24 6 5 13
20-Huesca 18 24 4 6 14

eSPanha
lIga Santander

Football leaks: autoridades FranCesas
analisaraM 12 Milhões de FiCheiros

As autoridades judiciais francesas já anali-
saram 12 milhões de ficheiros no âmbito 

do caso do football leaks.
A informação foi dada num briefing dirigido 

à imprensa, que teve lugar no Eurojust (Haia, 
Holanda), e que contou com presença de atori-
dades judiciais francesas e belgas, bem como o 
representante de Portugal no referido organismo 
da União Europeia que se destina à luta contra a 
criminalidade organizada.
O evento, o primeiro organizado entre autori-

dades judiciais de diferentes países no âmbito 
do Football Leaks, serviu para prestar esclareci-
mentos sobre o curso da investigação francesa e 
para partilha de informação relevante.

o benFiCa de MaFra a alMeida
luÍS PeDro ferreIrA

o Benfica de Bruno Lage continua no pon-
to. Naquele ponto que o separa do fc 

Porto e naquele outro que mostra uma equi-
pa com conforto, qualidade e planeamento, 
como tão bem escreveu quem o viu ao vivo 
frente ao Desp. Aves.
O futuro continua por vir, porém. Essa 

incógnita otimista para uns e muito pou-
co para outros. A maioria dos adeptos 
engloba-se na primeira e os do Benfica 
têm razões para isso neste momento.
Bruno Lage tem deixado muito pou-

co ao acaso e foi no pré-jogo das Aves 
que o treinador deixou a principal in-
dicação. «Em função da análise que 
fazemos aos adversários, eles também 
fazem a nós. Temos de ter capacidade 
de nos reinventarmos.»
A Keizer, por exemplo, apanharam-

-lhe o jeito, o Sporting foi igual dema-
siadas vezes por demasiado tempo e, 
voilá, teve finalmente de reinventar-
-se frente ao Sp. Braga para uma das 
vitórias mais sonantes da época. A 
capacidade de reinvenção do Benfica vai, por 
exemplo, determinar como chega a equipa ao 
Dragão. Adivinha-se que Lage rode jogadores 
com o Galatasaray e sabe-se já que vai fazê-lo 
com o Desp. Chaves. Como tinha acontecido no 
episódio de Mafra, em que Ferro foi substituído 
na equipa B porque ia ser chamado para o dérbi 

com o Sporting, o Benfica antecipou-se aos pro-
blemas e com o cartão amarelo de Almeida nas 
Aves garantiu-o no Dragão.
Nem sempre o jogo mais importante é aquele 

que estamos a jogar, como era o de Ferro em Ma-
fra, ou mesmo o próximo, como gostam de dizer 
os treinadores vezes sem conta.
Se alguém lhe disser o contrário, responda-lhe 

apenas que o Benfica começou a jogar o jogo 

com o FC Porto nesta segunda-feira, para que 
Bruno Lage não tenha de reinventar mais qual-
quer coisa.
O Tirambaço é um espaço de opinião do jorna-

lista Luís Pedro Ferreira. Pode segui-lo no Twit-
ter.
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EurOPa lEaguE

liga dOs caMPEÕEs
Man. united - Paris SG       0-2 06/03  15:00
Roma - fc Porto       2-1 06/03  15:00
Tottenham - B. Dortmund       3-0 05/03  15:00
Ajax - Real Madrid       1-2 05/03  15:00
Lyon - Barcelona 19/02  15:00 13/03  15:00
Liverpool - B. München 19/02  15:00 13/03  15:00
A. Madrid - Juventus 20/02  15:00 12/03  15:00
Schalke 04 - Man. City 20/02  15:00 12/03  15:00

1-Paços Ferreira 49 22 16 1 5 30 12
2-FC Famalicão 44 22 13 5 4 30 18
3-Benfica B 38 22 11 5 6 30 19
4-Estoril Praia 37 22 11 4 7 33 23
5-Académica OAF 37 22 11 4 7 25 23
6-Mafra 33 22 9 6 7 31 27
7-FC Porto B 33 22 9 6 7 29 27
8-Leixões 31 22 9 4 9 23 22
9-Penafiel 30 22 9 3 10 28 27
10-Arouca 27 22 7 6 9 27 29
11-Sp. Covilhã 27 22 7 6 9 26 28
12-Farense 26 22 6 8 8 24 22
13-UD Oliveirense 26 22 6 8 8 26 31
14-Varzim 25 22 7 4 11 19 26
15-V. Guimarães B 22 22 5 7 10 24 30
16-Braga B 22 22 7 1 14 24 30
17-Ac. Viseu 21 22 5 6 11 24 40
18-Cova da Piedade 21 22 5 6 11 13 32

  P J V E D GM GS

1-fC Porto 54 22 17 3 2 44 12
2-Benfica	 53	 22	 17	 2	 3	 60	 20
3-Braga	 49	 22	 15	 4	 3	 40	 21
4-Sporting	 45	 22	 14	 3	 5	 44	 25
5-Moreirense 38 22 12 2 8 25 25
6-V.	Guimarães	 35	 22	 10	 5	 7	 26	 20
7-Belenenses SAD	 30	 22	 7	 9	 6	 23	 23
8-Rio Ave 28 22 7 7 8 33 34
9-Santa	Clara	 27	 22	 8	 3	 11	 30	 32
10-Portimonense	27	 22	 8	 3	 11	 27	 34
11-Nacional	 23	 22	 6	 5	 11	 24	 45
12-Boavista	 23	 22	 6	 5	 11	 17	 27
13-Tondela	 23	 22	 6	 5	 11	 26	 33
14-Marítimo	 23	 22	 7	 2	 13	 13	 25
15-V.	Setúbal	 22	 22	 5	 7	 10	 18	 24
16-Desp.	Aves	 21	 22	 6	 3	 13	 23	 37
17-Chaves	 19	 22	 5	 4	 13	 17	 31
18-feirense 14 22 2 8 12 13 35

  PTS  J V E D GM   GS

22ª joRnADA
Rio Ave 1-2 Santa Clara
nacional 4-0 feirense

V. Guimarães 2-0 Portimonense
FC Porto 2-0 V. Setúbal
Moreirense 2-0 tondela

belenenses sad 0-1 Marítimo
Chaves 1-1 Boavista
Sporting 3-0 Braga

Desp. Aves 0-3 Benfica

taÇa da liga

final
2019/01/26  fc POrtO 1-1(1-3)g.P. sPOrting

taÇa dE POrtugal - MEias finais
      1ª mão 2ªmão
Benfica-Sporting        2-1 02/04 
FC Porto-Braga 26/02  15:15 02/04

Fenerbahçe - Zenit        1-0 21/02  12:55
Rennes - Real Betis        3-3 21/02  15:00
Slavia Praha - Genk        0-0 21/02  15:00
Rapid Wien - inter        0-1 21/02  15:00
olympiacos - Dynamo Kyiv        2-2 21/02  15:00
FK Krasnodar - Leverkusen        0-0 21/02  15:00
Lazio - Sevilla        0-1 20/02  12:00
Galatasaray - Benfica        1-2 21/02  15:00
BATe Borisov - Arsenal        1-0 21/02  12:55
FC Zürich - Napoli        1-3 21/02  12:55
Club Brugge - Salzburg        2-1 21/02  12:55
Malmö - Chelsea        1-2 21/02  15:00
Sporting - Villarreal        0-1 21/02  12:55
Plzen - Dinamo Zagreb        2-1 21/02  12:55
Celtic - Valencia        0-2 21/02  12:55
S. Donetsk - e. Frankfurt        2-2 21/02  12:55

1ª MãO            2ª MãO

1ª MãO            2ª MãO

23ª joRnADA
22/02 Braga 14:00 Belenenses SAD
  Tondela 16:15 FC Porto
23/02 Feirense 10:30 Moreirense
  Portimonense 13:00 Desp. 
  V. Setúbal 15:30 V. Guimarães
24/02 Santa Clara 10:30 Nacional
  Boavista 12:30 Rio Ave
25/02 Marítimo 14:00 Sporting
		 Benfica	16:15 Chaves

REsUlTADos 22ª
16/02 Varzim 0-1	Benfica	B
  Cova da Piedade 1-1	Penafiel
  FC Famalicão 3-2 Ac. Viseu
17/02 Sp. Covilhã 3-0 Paços Ferreira
  Académica oAF 1-0 Farense
  Braga B 0-2 Arouca
  Mafra 1-1 estoril Praia
  FC Porto B 1-1 uD oliveirense
  Leixões 2-1 V. Guimarães B

23ª joRnADA
23/02 FC Famalicão 6:00 Mafra
  uD oliveirense10:00 Leixões
		 Penafiel	12:00 Sp. Covilhã
24/02 Farense 6:15 Paços Ferreira
		 Benfica	B	6:15 Cova da Piedade
  Ac. Viseu 10:00 Braga B
  Arouca 10:00 FC Porto B
  V. Guimarães B 12:00 Varzim
  e. Praia 15:00 Académica oAF

lIgA: A ANálISe DA 22.ª jorNADA

duas lutas Mais deFinidas e
uMa Cada Vez Mais eMbrulhada
Será agora uma discussão a dois? A derrota 

do Sp. Braga com o Sporting em Alvalade 
deixou os arsenalistas mais longe do topo do 
campeonato. A equipa de Abel ferreira, que 
tinha entrado para a ronda 22 a depender de 
si própria para chegar ao título, está agora a 
cinco pontos do líder fc Porto e a quatro do 
Benfica, que segue na perseguição aos cam-
peões nacionais.
Depois de ter vacilado no desempate por penál-

tis na final four da Taça da Liga, o conjunto mi-
nhoto voltou a perder no braço de ferro com os 
leões, mas desta vez de forma mais contundente: 
3-0, num jogo em que o Sporting voltou às exibi-
ções de luxo, muito por culpa da genialidade de 
Bruno Fernandes e do acerto de Bas Dost, que 
subiu ao topo da lista de goleadores, onde está 

a par de Dyego Sousa (Sp. Braga) e Seferovic.
Já praticamente arredado da luta pelo título mas 

agora com o pódio à distância de quatro pon-
tos, o Sporting pode muito bem ter livrado os 
maiores rivais de uma preocupação suplementar 
numa altura em que a Liga entra no último terço.
Na véspera do jogo grande da 22.ª jornada, o 

FC Porto voltou aos triunfos depois de uma iné-
dita série de três jogos sem ganhar em 2018/19 
(dois para a Liga e um para a Champions). Pe-
rante um V. Setúbal em crise de resultados, os 
dragões arrancaram uma exibição sólida. Triun-
fo por 2-0, liderança do campeonato a salvo e 
nuvens negras afastadas.
À vitória do FC Porto, o Benfica respondeu com 

autoridade na deslocação ao reduto de um Desp. 
Aves em retoma desde a chegada de Augusto 
Inácio. Seferovic simplificou o jogo logo aos 3 
minutos e o resto da trama foi o que se tem visto 
desde que Bruno Lage substituiu Rui Vitória no 
comando técnico dos encarnados. Futebol fluido 
e imprevisível para forjar a vitória número 10 do 
novo Benfica, que continua imaculado no cam-
peonato e já soma sete jogos seguidos a ganhar.
Se a luta pelo título continua ao rubro, a da per-

manência está cada vez mais apertada. Pontos de 
interrogação. Uma semana depois de ter averba-
do no Estádio da Luz a maior derrota das últimas 

largas décadas de uma equipa do principal esca-
lão do futebol português, o Nacional lambeu as 
feridas com o melhor resultado de 2018/19: 4-0 
sobre um cada vez mais condenado Feirense – é 
último com 14 pontos e a oito da zona de salva-
ção – e à boleia do uzbeque Sardor Rashidov, 
que assinou um hat-trick na segunda presença 
pela equipa de Costinha.
À semelhança do vizinho, o Marítimo também 

ganhou um importante balão de oxigénio. O 
conjunto de Petit, que entrara para esta jornada 
a dividir o antepenúltimo lugar da Liga com o 
Nacional, derrotou o Belenenses por 1-0. Um 
golo do argentino Barrera marcou a diferença no 
Bonfim, casa emprestada da equipa de Silas, que 
leva agora cinco jogos sem vencer, mas continua 
tranquila da classificação, com 30 pontos.

A ter de fazer – e muito – pela vida estão Desp. 
Chaves e Boavista, que empataram a um golo em 
Trás-os-Montes. Os flavienses ainda estiveram a 
vencer (Bruno Gallo aos 44m), mas o conjunto 
de Lito Vidigal empatou por Fábio Espinho já na 
segunda parte e deu aos axadrezados um ponto 
que lhes sabe melhor do que aos transmontanos, 
que continuam na zona de despromoção.
Animada está também a luta pelo último lugar 

que dá acesso às competições europeias e que 
parece agora restrita a equipas minhotas: o Mo-
reirense de Ivo Vieira continua a surpreender e 
somou neste fim de semana (2-0 ao Tondela: Te-
xeira e Bilel) a 12.ª vitória na Liga, o máximo 
absoluto desde que chegou ao principal escalão.
São 38 pontos para a equipa de Moreira de Có-

negos, pequena freguesia do concelho de Gui-
marães, onde mora aquele que é agora o seu 
principal «inimigo»: o Vitória Sport Clube, que 
venceu em casa o Portimonense por 2-0, com 
golos de Mattheus e Alexandre Guedes.
Mais «tranquilos» estão Rio Ave e Santa Clara, 

que na sexta-feira dera o tiro de partida para a 
jornada 22. O conjunto da ilha de São Miguel 
venceu nos Arcos por 2-1 e chegou aos 27 pon-
tos, menos um do que os vilacondenses, que não 
ganham em casa para a Liga desde 27 de outubro 
de 2018.



P. 20 | QUARTA-FEIRA, 20 DE FEvEREIRo DE 2019 | A voz DE PoRTUgAl, o sEU joRnAl ToDAs As QUARTAs-FEIRAs

triplex bastante acolhedora 
numa parte da cidade muita 
procurada. com todos os ser-
viços pertos de si e o parque 
jarry. boa oportunidade.

Villeray - 7840 St-Dominique                     

VENDIDO

grande duplex 2X51/2 com ga-
ragem e subsolo, perto da rua 
Sherbrooke e todos os servi-
ços. Possibilidade de fazer um 
bachelor.

Mercier - 3705 Pierre-bernard

Esta linda casa situada em val 
des brises oferece uma luxuo-
sa casa aberta. Podem vir visi-
tar esta casa, é um verdadeiro 
sonho.

lindo 4plex localizado numa 
área muito procurada, casa em 
bom estado, ideal perto de ser-
viços e transportes, inquilinos 
de confiança!

3plex! Propriedade ideal para 
ocupante proprietário e/ou in-
vestidor, perto de serviços e 
transportes públicos, inquili-
nos fiáveis. Boa oportunidade.

Novo projeto localizado perto 
do metro Iberville, condos de  
luxo e dando uma excelente 
visibilidade com um preço in-
crível!

VENDIDO

st-hubert - 1761 rua charles

triplex num canto na rua clark 
muito prestigiosa com 3 quar-
tos e 2 no subsolo. Esta casa 
está à sua espera...

villeray - 8605 rua clark Duvernay (Laval)
2965 Av. Des Aristocrates

villeray - 7004 rua des Écores                                             

nOvO PrOjEtO - 3 condos
Villeray - 7126 Av. Louis-Hébert

20	ANoS	De	exPeriêNCiA	PArA	Melhor	VoS	SerVir

duplex num tamanho interes-
sante perto do transporte públi-
co, mercearias e restaurantes/
bistros. Diversas renovações 
através dos anos!

6276-6278 rua chabot
rosemont-Petite-Patrie

VENDIDO
VENDIDO

Campaign conditions: 
Sales from February 15 to 28, 2019;
Travel from March 16 to April 14, 2019;
Value based on Toronto/Porto route;
Flight Restrictions: only valid on S4320/S4321 and S4376/S4377;
Value subject to change without notice;
Limited number of seats.
Contact us at (+1) 416 515 7188 or your Travel Agent

Includes $503 fare + $173 taxes 
+ $35 fee

Azores Airlines Vacations Canada Inc.
1274 Dundas St. West | M6J1X7 Toronto - Ontario
Telephone: (+1) 416 515 7188 | reservations.canada@sata.pt


