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Fatos que são notícias na região, utilidade pública, lazer, entretenimento e informações com credibilidade e imparcialidade...

Abandono de veículos gera multa 
de até R$ 18 mil em SP

Em 2018, a Prefeitura de 
São Paulo recebeu quase 30 
mil pedidos de remoção de ve-
ículos ou carcaças abandona-
dos em via pública, uma mé-
dia de 79 solicitações por dia. 
Desse total, 17 mil solicitações 
não tinham sido atendidas até 
o final do mesmo ano.

Distritos como Vila Formo-
sa, na zona leste, e Freguesia 
do Ó, na zona norte, estavam 
entre as regiões com o maior 
número de reclamações. Es-
tatísticas da Prefeitura de São 
Paulo apontam que existem 
cerca de 1.500 carros abando-
nados nas ruas da cidade.

Leia mais na Pág. 4
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Assista as apresentações
do Clube do Choro

No auditório da Vila Carrão, 
zona leste da capital, local com 
palco, piano, aparelhagem de 
som e com 100 cadeiras para 
acomodação das pessoas que 
gostam da música, o Clube do 
Choro fará apresentações gra-
tuitas aos amantes desse estilo 
musical. No segundo e quarto 
sábado do mês, a partir das 
16h, revivendo assim os bons 
tempos das rodas de Choro.

Afonso Carlos Zelli, faz um 
convite a todos para conhece-
rem de perto o Chorinho Pau-
lista.

“Sou adepto do gênero de 
Choro e recentemente gravei 
dois CDs de Chorinhos oficial-
mente, ou seja, não é pirata. 
Resolvemos aproveitar o au-
ditório para funcionar no mes-
mo, o Clube do Choro da Zona 
Leste, pois infelizmente não 

temos rodas de Choros na nos-
sa região” concluiu Zelli, que 
espera contar com o apoio e 
participação dos moradores e 
frequentadores da zona leste.

SERVIÇO: 
Clube do Choro 
Tel.: 2851-4462

Onde: Av. Conselheiro Car-
rão, nº 2340 - Vila Carrão

Quando: 2º e 4º Sábado de 
cada mês - a partir das 16h

Vila Carrão

Menos de uma semana 
depois de ter vindo à Câma-
ra dos Deputados para pres-
tigiar uma sessão solene, o 
presidente da República Jair 
Bolsonaro voltou à Casa na 
manhã desta terça-feira (4). 
Em mais um gesto de apro-
ximação com o Parlamento, 
o objetivo oficial da visita foi 
a entrega de um projeto de 
lei que propõe mudanças no 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB).

“Nós começamos a acre-
ditar mais na população. 
Quanto mais lei tem o país 
é sinal que ele não tá indo 
no caminho certo. Quanto 
menos leis, o povo está mais 
consciente dos seus deve-
res”, destacou Bolsonaro. 
Segundo o presidente, a pro-
posta foi construída a partir 
de ideias do próprio presi-
dente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) e de propos-
tas já existentes no Congres-
so.

PL
O texto propõe mudan-

ças como o fim da exigência 
de exame toxicológico para 
motoristas profissionais. 
Também retira dos departa-
mentos de Trânsito (Detrans) 
a exigência de credenciar clí-
nicas para emitirem o ates-
tado de saúde para renova-
ção da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). Segundo 

O presidente Jair Bolsonaro foi à Câmara dos Deputados 
para entregar ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, o 
projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro

Governo apresenta proposta de mudança 
no Código de Trânsito Brasileiro

o próprio presidente da Re-
pública, “qualquer médico” 
poderá conceder esse laudo.

No caso de motoristas até 
65 anos, o projeto fala em 
dobrar a validade da habili-
tação dos atuais cinco para 
10 anos. A partir dos 66 anos 
de idade, a validade do do-
cumento passa de dois anos 
e meio para cinco anos. As 
carteiras emitidas antes da 
entrada em vigor a Lei ficam 
automaticamente com prazo 
de validade prorrogado.

Pontos
Outro ponto da proposta 

altera, de 20 para 40, o li-
mite máximo de pontos que 
um motorista pode acumu-
lar, em até 12 meses, sem 
perder a licença para dirigir. 
“O código já é antigo, tem 
mais de 20 anos, e necessita 
de atualização. Dois terços 
das penalidades do CTB são 
graves ou gravíssimas, en-
tão acaba sendo muito fácil 
o cidadão perder a carteira, 
atingir a pontuação. Isso tem 

se mostrado ineficaz porque 
os Detrans não conseguem 
operacionalizar os processos 
para suspensão do direito de 
dirigir”, defendeu o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, que acompanhou 
Bolsonaro na entrega da pro-
posta aos parlamentares.

Freitas ressaltou que o 
objetivo do projeto de lei 
é tornar a vida do cidadão 
mais fácil. Nesse sentido, o 
ministro lembrou a ideia do 
governo de transformar a 

CNH e os documentos do ve-
ículo em digitais. “O cidadão 
vai poder andar com os do-
cumentos no celular e quem 
vai centralizar é o Denatran”, 
disse.

Motociclistas
O texto também prevê 

mudanças para os motoci-
clistas e passageiros desses 
veículos. A ideia é que sejam 
punidos com multa os que 
forem pegos utilizando ca-
pacete de segurança sem vi-
seira ou óculos de proteção, 
ou com viseira ou óculos de 
proteção em desacordo com 
a regulamentação do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran). Apesar da amplia-
ção da sanção para a cate-

goria, a infração passa a ser 
enquadrada como média.

O texto entregue aos de-
putados hoje também abre 
possibilidade de o Contran li-
berar bicicletas elétricas sem 
maiores exigências. Além 
disso, deixa explícito que 
a cadeirinha para crianças 
nos veículos é obrigatória. 
Hoje essa exigência não está 
prevista em lei, apenas em 
norma do Contran, mas o Su-
premo Tribunal Federal de-
clarou que o órgão não pode 
formular exigências dessa 
natureza.

Por Karine Melo e
Andreia Verdélio 

Agência Brasil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Festa Junina & Dia dos Namorados

GANHE NA HORA

*A promoção poderá ser encerrada antecipadamente, 
caso sejam entregues os 10.000 roupões ofertados 
 em 03 cores diferentes, conforme disponibilidade no 
momento da entrega. Limite de 01 brinde, por CPF.

ROUPÃO DE  
MICROFIBRA
PERSONALIZADO*01

E AINDA CONCORRA AO SORTEIO DE

SORTEIO DIA 13/06, ÀS 12H.

MINI COOPER
COUNTRYMAN01

N A M O R A D O S
DE 30/05 
A 12/06

COM R$500,00 
EM COMPRAS{ }

Consulte premiações, condições de participação, lojas participantes e números dos Certifi cados de 
Autorização da SECAP nos regulamentos em www.shoppinganaliafranco.com.br. Participação para maiores 

de 18 anos, com CPF válido, residentes no Brasil. Imagens e cores ilustrativas.

Anuncie Aqui!

nosso WathsApp

(11)  99267-9768

O mês de junho já chegou 
e com ele a segunda edição 
da Festa Junina externa do 
Shopping Anália Franco, des-
ta vez em dois finais de sema-
na: 08 e 09/06 e 15 e 16/06.

Muitas barracas de comi-
das típicas estarão à disposi-
ção com as delícias da época, 
como canjica, milho verde, 
paçoca, arroz doce, quentão 
e vinho quente. Os parceiros 
“Divino Fogão” e “Brigaderia” 
são alguns dos nomes que se 
encarregarão do cardápio de 
doces e salgados. 

Para as crianças, as brin-
cadeiras serão gratuitas: pes-
caria, tomba latas, canaleta, 
e o mais divertido: todos ga-
nharão um brinde após com-
pletar sua cartelinha com 
as atividades propostas. E a 
festa ainda conta com vários 
cenários para fotos, criados 
especialmente para a data 

Shopping Anália Franco terá dois finais 
de semana de Festa Junina
como a igrejinha e a cadeia.

Todos os pets serão bem-
-vindos no arraial, que inclu-
sive terá um espaço dedicado 
a eles, com brincadeiras no 
estilo “agility” - esporte que 
incentiva a execução de ativi-
dades físicas para cães. 

E para garantir a diversão 
e não deixar ninguém para-
do, o espaço contará com 
três apresentações de música 
ao vivo por dia.

Serviço:
“Festa Junina do Shopping 

Anália Franco”
Período: 

Dias 08, 09 e 15 e 16/junho
Horário: Das 10h às 22h
Entrada e brincadeiras: 

Gratuitas
Alimentação: 

compradas diretamente nas 
barracas de comida

Local:
estacionamento G1 - externo

O Arraial acontecerá nos dias 08, 09, 15 e 16 de junho. A entrada é gratuita e a festa contará com brinca-
deiras típicas, música ao vivo e espaço Pet

Roupa Nova volta ao Espaço das Américas para show de Dia dos Namorados
Considerada uma das ban-

das mais populares do Brasil, 
Roupa Nova volta ao palco do 
Espaço das Américas para duas 
apresentações,  sexta-feira e 
sábado, dias 7 e 8 de junho 
respectivamente, em come-
moração ao Dia dos Namora-
dos. Para as apresentações, 
eles trazem além dos sucessos 

de quase 40 anos de carreira, 
algumas canções inéditas que 
fazem parte do projeto “Novas 
do Roupa”, composto por 12 
canções, algumas já disponí-
veis nas plataformas digitais.

Prestes a completar 40 
anos de estrada, a trajetória da 
banda Roupa Nova se confun-
de com a história da própria 

música brasileira. São mais de 
20 milhões de cópias vendi-
das e 37 discos lançados até 
os dias de hoje. Formada em 
1970 sob o nome de Os Famks, 
o tecladista Cleberson Horsth, 
o baixista Nando, o guitarrista 
Kiko e o cantor Paulinho deram 
início à história de uma das 
bandas de maior sucesso do 

Brasil em todos os tempos. Em 
1975, o tecladista e guitarrista 
Ricardo Feghali e o baterista 
Serginho Herval se juntaram 
à banda para formarem então 
Os Motokas, que só seria reba-
tizada de Roupa Nova algum 
tempo depois, após sugestão 
do produtor Mariozinho Ro-
cha.

Quando o assunto é tri-
lha de novela, a banda Roupa 
Nova é a recordista, são mais 
de 35 até hoje, além de serem 
responsáveis pelos arranjos do 
“Tema da Vitória”, que mais 
tarde se tornaria tema de Ayr-
ton Senna, pela música tema 
do “Xou da Xuxa” e do “Vídeo 
Show”, todos da Rede Globo, 

além do “Rock in Rio”. Entre 
as canções mais famosas estão 
Whisky a Go-Go, Dona, Volta 
pra Mim, Anjo, Seguindo no 
Trem Azul, A Viagem e Coração 
Pirata, entre muitas outras. 
Outro recorde surpreendente, 
é que Roupa Nova é a única 
banda com a mesma formação 
desde o início.

Ingressos já disponíveis: para comprar basta ir pessoalmente às bilheterias do Espaço das Américas (de seg a sáb das 10h às 19h - sem taxa de conveniência) ou acessar o site da Ticket 360
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De olho na cidade...
Abandono de veículos gera multa 

de até R$ 18 mil em SP
No primeiro trimestre de 2019, 8,5 mil pedidos de remoção foram 
feitos à Prefeitura; denúncias podem ser feitas no portal SP 156

Em 2018, a Prefei-
tura de São Pau-
lo recebeu quase 
30 mil pedidos 

de remoção de veículos ou 
carcaças abandonados em 
via pública, uma média de 
79 solicitações por dia. Des-
se total, 17 mil solicitações 
não tinham sido atendidas 
até o final do mesmo ano.

Distritos como Vila For-
mosa, na zona leste, e Fre-
guesia do Ó, na zona norte, 
estavam entre as regiões 
com o maior número de 
reclamações. Estatísticas 
da Prefeitura de São Paulo 
apontam que existem cerca 
de 1.500 carros abandona-
dos nas ruas da cidade.

O abandono de veícu-
los em vias públicas prevê 
sanções, de acordo com a 
Lei de Limpeza Urbana, que 
fixa multa no valor aproxi-
mado de R$ 18.421,20. No 
primeiro trimestre de 2019, 
8.598 solicitações de remo-
ção foram feitas à Prefeitu-
ra. É o quinto serviço mais 

Carro abandonado na subprefeitura de Aricanduva/Vila Formosa, na zona leste (Reprodução)

solicitado na central 156 
(confira abaixo os demais 
canais para solicitação do 
serviço).

Além de atrapalhar a cir-
culação de carros e pedes-
tres, o abandono de veícu-

los também contribui para 
enchentes em época de 
chuvas ou pode se tornar 
um foco para o mosquito 
transmissor da dengue.

COMO É FEITA
A REMOÇÃO

Quando constatada uma 
denúncia sobre carro aban-
donado, inicialmente, é 
afixada uma notificação no 
automóvel. Somente após 
cinco dias úteis da data 
da notificação, sem provi-

dências por parte do pro-
prietário ou responsável 
do veículo, o automóvel é 
considerado abandonado e 
removido.

Contudo, para que o 
veículo seja removido, a 
subprefeitura competente 
precisa seguir uma série de 
procedimentos legais e ad-
ministrativos. 

Entre eles, verificar com 
demais órgãos, como Polí-
cia Militar, CET e Detran, se 
o veículo não tem relação 
com crime, sinistro ou fur-
to ou, ainda, se não possui 
nenhum tipo de pendência 
judicial.

Por tal motivo, não há 
prazo para atendimento da 
demanda. Ainda assim, a 
Prefeitura mostra em seu 
site um tempo médio de 
atendimento de 176 dias. 

O atendimento da solici-
tação é realizado de acordo 
com as prioridades e dispo-
nibilidade da subprefeitura 
responsável pelo pedido.

Em reportagem publica-

da pelo Agora, a Secretaria 
Municipal das Subprefeitu-
ras afirmou que, em 2018, 
foram finalizados 54.601 
pedidos de remoção de ve-
ículo e carcaça em vias pú-
blicas, levando em conside-
ração a demanda represada 
de anos anteriores.

Caso o proprietário 
pretenda reaver o veículo 
após a remoção, caberá a 
ele arcar com os custos de 
remoção, variáveis confor-
me o tipo de automóvel, a 
distância do pátio da sub-
prefeitura, o equipamento 
utilizado para o procedi-
mento e o trabalho da equi-
pe, além do custo diário da 
estadia, também calculada 
conforme o tipo de veículo.

Para solicitar quando 
o veículo ou carcaça esti-
verem abandonados em 
via públicas, basta acessar 
o Portal de Atendimento 
SP156 ou ligar na Central 
156.

Por 
Redação/32xsp.org.br

Veja como ajudar pessoas em 
situação de rua nos dias frios

Abordagem social pode ser solicitada pela Central 156 
Conheça as informações necessárias:

Fundo Social SP realiza a primeira 
entrega de 300 cobertores

Quer ajudar as pessoas 
em situação de rua quan-
do faz frio? Basta solicitar 
uma abordagem por meio 
da Coordenadoria de Pronto 
Atendimento Social (CPAS), 
que funciona 24 horas por 
dia, e pode ser acionada por 
meio da Central 156. O pedi-
do pode ser anônimo, mas é 
importante ter as seguintes 
informações para facilitar a 
identificação:

Endereço da via em que 
a pessoa em situação de rua 
está (o número pode ser 
aproximado);

Citar pontos de referência;
Características físicas e 

detalhes das vestimentas da 
pessoa a ser abordada;            

As pessoas em situação de 
rua também podem procurar 
os serviços de acolhimento 
espontaneamente. Caso o lo-
cal procurado já tenha a sua 

Na última quarta-feira, 05, 
a primeira-dama do Estado 
de São Paulo e presidente do 
Conselho do Fundo Social de 
SP, Bia Doria, e o presidente 
executivo do órgão, Filipe Sa-
bará, entregaram 300 cober-
tores no CTA Canindé. O ato 
faz parte da Campanha do 
Agasalho 2019. 

ocupação total preenchida, 
os profissionais que atuam 
nos serviços deverão prestar 
o primeiro atendimento, pro-
tegendo-os do frio enquanto 
articulam uma vaga na rede 
de acolhimento do municí-
pio.

É importante lembrar que 
para obter vaga em Centros 
de Acolhida basta que a pes-
soa em situação de rua aceite 
o acolhimento oferecido pela 
Prefeitura. Não há burocra-
cia, apenas é necessário que 
preencha uma ficha simples 
de identificação com os da-
dos básicos. Cabe acrescen-
tar que a pessoa também 
pode procurar diretamente 
estes locais. Em caso de pre-
enchimento total de vagas, 
é realizado um encaminha-
mento para outro Centro de 
Acolhida disponível mais pró-
ximo da região.

A arrecadação vai até setembro. Mais informações no 
site oficial www.campanhadoagasalho.sp.gov.br
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Educação &  Entretenimento

Anuncie no Jornal Infoleste: 
atendimento@infoleste.com.br

Coluna: O aluno e a imprensa comunitária

Matéria enviada pela aluna Poliana de Andrade Daniel
do Projeto Imprensa Jovem da  EMEF Assad Abdala - Jd. Maringá  

contato: emefaabdala@prefeitura.sp.gov.br

deu dicas de como se comu-
nicar com os responsáveis 
pelo conflito, destacando a 
importância da comunicação 
não violenta.  

Para saber mais sobre o 
tema, entrevistamos a pro-
fessora Denise Berkeras, 
membro da comissão de me-
diação de conflitos da EMEF 
Assad Abdala.

O que é mediação
de conflitos?

Profª Denise: É uma téc-
nica de resolução de con-
flitos que envolve algumas 
estratégias de comunicação 
e que possui um “jeito” pró-
prio, com o objetivo de fazer 
as partes envolvidas resolve-

 No último dia 23 de 
maio, nossa equipe acom-
panhou o encontro sobre 
mediação de conflitos que 
reuniu alunos e professo-
res das escolas municipais 
da Diretoria Regional de 
Ensino da Penha.

A palestra foi dada por 
Maurício Morais Tonin, 
mediador de conflitos e 
Procurador do Município 
de São Paulo. De acordo 
com Tonin, a importância 
das comissões de media-
ção nas escolas é a pre-
venção de conflitos, crian-
do estratégias para que os 
alunos resolvam os confli-
tos entre si. Ele também 

rem seus conflitos com a 
ajuda de um mediador.

Como a comissão
de conflitos da escola

é formada?
Profª Denise: A comis-

são é formada por profes-
sores, gestores, equipe de 
apoio, pais e alunos.

Quais os resultados
esperados? 

Profª Denise: Os re-
sultados esperados estão 
ligados às estratégias que 
a comissão desenvolver 
na escola: diminuição dos 
conflitos escolares; cultu-
ra de paz e tolerância; me-
lhoria na aprendizagem 
dos alunos.

Mediação de Conflitos 
nas escolas

Por Luccas Callejon
Canal no Youtube: Inside Shows
Instagram: LuccasCallejon

Momento Inside Shows
CINEMA: Nesse mês de Junho, a Fox lança o último filme da franquia dos atuais mutantes 
do X-Men, Fênix Negra chega aos cinemas no dia 06 de Junho e promete arrepiar os fãs. 
Com direção de Simon Kinberg, o filme será focado na personagem Jean Grey que começa 
a desenvolver poderes incríveis que a corrompe e a transforma em um dos mutantes mais 
fortes do universo. 
Os efeitos especiais do filme são o ponto forte e as batalhas entre os mutantes com a Fênix 
Negra é o que torna o último capitulo da franquia tão forte como é. 
Com grande elenco como Sophie Turner, Jessica Chastain, Michael Fassbender, Jennifer 
Lawrence, James McAvoy e muitos outros. 
O primeiro live action de umas das turmas mais conhecidas do Brasil chega aos cinemas 
no dia 26 de Junho, Turma da Mônica Laços irá contar a história de Mônica, Cebolinha, 
Magali e Cascão, que se juntam para procurar o cachorro floquinho que desaparece, eles 
precisam utilizar um plano infalível para desvendar esse mistério. O filme conta com dire-
ção de Daniel Rezende. 
Se você curte filmes de terror, não pode perder o lançamento de Annabelle 3 que chega 
aos cinemas também no dia 26 de Junho. Com direção de Gary Dauberman, o filme se 
passará na casa dos Warren após eles levarem a boneca para o seu museu de assombra-
ções. Vera Farmiga e Patrick Wilson retornam para seus papeis principais.
MÚSICA: A cantora brasileira Ludmilla, lançou nesse mês de Junho seu primeiro DVD ao vivo 
chamado Hello Mundo. Também lançado em CD, o show conta com os maiores sucessos da 
sua carreira, músicas novas e grandes parcerias como com a cantora Anitta. Já disponíveis nas 
plataformas digitais e lojas físicas.



São Paulo/SP - Junho/20196

Simony preparou um 
presente luxuoso para 
o filho Ryan. Na festa 

de aniversário de 18 anos do 
primogênito, realizada no úl-
timo dia 06, a cantora se en-
carregou de deixar um nada 
singelo automóvel BMW, 
avaliado em mais de R$ 210 
mil, na porta.

A comemoração aconte-
ceu na casa de eventos Via 
Matarazzo, na Barra Funda, 
em São Paulo. Quem assinou 
a festa foi o cerimonialista 
Jr Donatto. Pelas redes so-
ciais, Simony mostrou cada 
detalhe da festa, como o 
bolo, as lembrancinhas, os 
pratos quentes, os drinks, os 
músicos e alguns convida-
dos fumando narguilé.Mais 
marcante do que a ostenta-
ção da , foram as palavras de 
Simony:”Meu amor, minha 
vida. Que filho de um cora-
ção puro eu tenho. Menino 
cheio de sonhos muitos ta-
lentos e de uma humildade 
sem tamanho. Deus sabia 
o quanto eu ia precisar de 
você, primogênito anjo na 
minha vida. Você chegou e 
mudou tudo . Me fez mu-
lher me fez forte me fez 
mãe. Obrigada por segurar 
minha mão mesmo quando 
eu não merecia, obrigada 
por ser esse filho incrível. 

Você só está colhendo o 
que plantou. Muita coisa 
você vai viver, porque os 
planos de Deus são per-
feitos, se prepare”. Ryan é 
filho de Simony com o ra-
pper Afro-X e herdou deles 
o gosto pela música. Como 
funkeiro, está lançando o 
single “Vou Fazer Valer”. A 
cantora também é mãe de 
Aysha, também fruto do 
relacionamento com o ra-
pper; além de Pyetra, com 
o jogador Diego Souza; e o 
caçula Anthony, do casa-
mento com Patrick Silva.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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ULTRALEVE

MATRICULAR
ROAPEN
TAÇAASCO

COCORASÃS
DERLUO

CHEIROVERDE
OTIMAGEL
SOBCEGO
PPALAUS

SEDEATOA
DTUPIRC
EFETIVADO
SIRSOCAR

Consoan-
tes de
"lote"

Coisa im-
prestável

(bras.)

Maior
fruta de

árvore do
mundo

Animal
que vigia 
residên-

cias

Está
prestes a
acontecer

De (?):
sentado
sobre os 

calcanhares

Ditongo
de

"oblíquo"

Salsa e
cebolinha
vendidas

juntas

(?) Pan,
herói 

(Lit. inf.)

Significa
"Ordem",
em OAB

Sem ter
nada pa-
ra fazer 

Fator
curativo

da cromo-
terapia

Loja prin-
cipal de

uma rede

Robson
Caetano,
ex-atleta

Que foi
admitido
por uma
empresa

Título
inglês de
nobreza

Avião de
pequeno

motor

Aposento
da casa
para a

estada de
visitantes

Meigos; ca-
rinhosos

Vivianne A-
raújo, atriz

Malucos
ex-atleta

Lente de au-
mento (pl.)

Apartamen-
to (pop.)
Abre à
força

Nojo;
aversão
Clara;

límpida

Rita Lee,
cantora

Acha
graça

Letra do
infinitivo

Que não foi
recusado

Muito
boa; ex-
celente

Parte 
do boné

O dia
decisivo

Fixador
de cabelo
Encarce-

rado
Privado
da visão
Objeto do 
desenhista

Pronome
do gaúcho
Amassar
no pilão 

Língua
indígena
Sílaba de

"fibra"

"Antes (?)
do que

mal acom-
panhado"

(dito)

Sadia;
saudável

Divisões da
corrente

Meia-(?),
modelo de

sutiãs

Inscrever
a criança
em ins-

tituição de
ensino 

3/sir. 5/troço. 6/aceito — ternos. 10/matricular. 11/cheiro-verde.

PASSATEMPO

FILHO DE SIMONy E AFRO-X COMPLETA 
18 ANOS E gANHA CARRO DE R$ 213 MIL

HORÓSCOPO

Seja mais delicado(a) 
com as pessoas da sua 
convivência profissional. 
Dessa forma, vai ganhar 
mais respeito. Para trazer 
alguém até você, use seu 
charme discreto e dimi-
nua as exigências.

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Dia perfeito para lidar com 
clientes, negociar, enviar 
currículo ou fazer um cur-
so voltado para a profis-
são. Os astros pedem uma 
pausa na correria para 
relaxar com os colegas. 
Carinho e paixão a dois.

Quanto maior for a difi-
culdade no seu emprego, 
maior sua motivação para 
vencê-la. Uma pessoa fe-
chada talvez vire um gran-
de amor! No romance, 
cuidado com desencontro 
nos interesses do casal.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Quem trabalha em casa 
poderá ter uma rotina 
agitada. Talvez se enros-
que ao lidar com clien-
tes. Assuntos relaciona-
dos a imóveis poderão 
transcorrer bem. Tudo 
de bom a dois.

Os astros favorecem ini-
ciativas de quem trabalha 
por conta ou ocupa cargo 
de chefia. No romance, 
em vez de desconfiar tan-
to do seu par, que tal cur-
tir os carinhos e atenção 
que lhe são oferecidos?

Poderá se dar bem no se-
tor de cuidados pessoais, 
saúde mental ou corporal. 
Deve receber informações 
sigilosas úteis para a carrei-
ra. Talvez se envolva com 
pessoa pouco afetuosa e 
de pavio curto: cuidado!

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Planeje cuidadosamente 
suas tarefas no serviço. 
É possível que junte uma 
grana ao vender produto 
caseiro ou fruto de um 
hobby. Na paquera, pes-
soa comprometida pode-
rá se interessar por você.

Momentos de lazer 
em casa vão aliviar as 
tensões após um dia 
cansativo de trabalho. 
Segure um pouco as 
demonstrações de ca-
rinho para não sufocar 
quem você paquera.

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

A impulsividade e pressa 
poderão levar a atitudes, 
no trabalho, que compro-
meterão os resultados. A 
fase pede introspecção 
e meditação. Se está só, 
procure não idealizar o(a) 
pretendente.

Se as coisas no seu ser-
viço estiverem indo 
bem, não altere nada: 
deixe fluir. Se estiver 
só, poderá transformar 
um relacionamento de 
amizade em algo mais 
sério.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Se trabalha na área de cui-
dados com o corpo, infor-
mática ou em atividades 
financeiras, encontrará 
soluções novas para suas 
tarefas. Talvez se apaixo-
ne por alguém que tem 
contato com um familiar.

Não leve tudo tão a ferro 
e fogo no serviço, prin-
cipalmente se trabalha 
com crianças ou ativida-
des de lazer. Pode pintar 
dinheiro extra ou presen-
te inesperado. Na paque-
ra, tome a iniciativa!

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

BOLO SURPRESA 
JUNINA

CULINÁRIA

INgREDIENTES:
2 xícaras de açúcar
3 ovos
3 colheres de sopa de 
margarina
2 xícaras de flocos de milho 
(usei vitamilho)
200 ml de leite de coco (1 
garrafinha)
1/2 xícara de leite
1 xícara de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento 
em pó
1 pitada de sal
RECHEIO:
Pedaços de goiabada
1 colher (sopa) de farinha de 
trigo
MODO DE PREPARO:
Bater no liquidificador todos 
os ingredientes, exceto o fer-
mento que deverá ser coloca-

do após bater.
Colocar numa forma redonda 
ou retangular, untada e enfa-
rinhada.
Corte fatias da goiabada em 
pedaços pequenos, passe-os 
levemente na farinha de trigo 
(para evitar que afundem).
Distribua aleatoriamente so-
bre a massa.
Leve ao forno médio, pré-
-aquecido, por aproximada-
mente 30 minutos. 
DICAS:
Colocar a farinha de trigo aos 
poucos no liquidificador, para 
evitar que “sole” a massa. 
Pode-se utilizar a abertura 
da tampa para tal. Para ficar 
com aspecto junino, após de-
senformar, cortar em quadra-
dinhos.

Simony ainda chegou a entrar no automóvel do primogênito para um test drive

BELEzA
SORO FISIOLÓgICO: UM ALIADO 

PARA CUIDAR DA PELE E CABELOS
O soro fisiológico é um 

produto bem barato e ainda 
consegue desempenhar vá-
rias funções. Ele é muito bom 
para limpar feridas e machu-
cados, assim como ajuda a 
hidratar o nariz naqueles dias 
em que o ar está muito seco, 
sendo muito bom para a saú-
de da pele.

Quer saber algumas utili-
dades do soro fisiológico? Va-
mos te contar!

Depois de uma noite mal 
dormida, a gente acaba acor-
dando com aquelas olheiras 
arroxeadas e os olhos bem in-
chados. Para que esses sinais 
sumam, a dica é que você 

faça compressas de soro fisio-
lógico gelado por 20 minutos, 
desse jeito você vai conseguir 
melhorar a contração dos 
vasos e vai amenizar aquela 
cara de cansada.

Os poros dilatados são fa-
tores bem comuns para quem 
tem a pele oleosa, mas eles 
podem ser amenizados quan-
do fazemos a limpeza da pele 
com frequência, tudo usando 
receitas caseiras. Uma des-
sas receitas é misturar uma 
colher de sopa de maisena 
e duas colheres de sopa de 
soro fisiológico. Pode passar 
essa mistura no rosto e deixar 
agindo por 20 minutos.
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Saúde

Com início em 1º de junho 
(sábado), a campanha irá ilu-
minar, com a cor vermelha, ins-
tituições públicas e privadas, 
prédios históricos e monumen-
tos em diferentes localidades 
do país. Está previsto, também, 
ações específicas para serem 
realizadas ao longo do mês, 
principalmente, durante a se-
mana do Dia Mundial do Doa-
dor de Sangue comemorado no 
dia 14.”Diante da baixa signifi-
cativa nos estoques dos bancos 
de sangue, criamos, em 2014, o 
Junho Vermelho, para alertar a 
sociedade sobre a importância 
e conscientizar o maior núme-
ro de pessoas a doar frequen-
temente”, declara Debi Aronis, 
fundadora do Movimento Eu 
Dou Sangue.

“Somente aqueles que en-
frentam uma dificuldade e 

Campanha de vacinação contra a 
gripe é aberta ao público em geral

Vacinação a partir de hoje está disponível a todos nas UBS da capital, mas só 
até acabar o estoque da vacina

A Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) encerrou na 
sexta-feira (31/05) a cam-
panha de vacinação contra 
a gripe aos grupos priori-
tários. Mais de 2,7 milhões 
de doses da vacina contra 
influenza foram aplicadas 
desde o início da campanha, 
no dia 10 de abril. A partir 
desta segunda-feira (3/6), as 
doses remanescentes estão 
disponíveis para a popula-
ção em geral nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) da 
capital.

 Mesmo com o final da 
priorização a SMS recomen-
da que as pessoas dos gru-
pos elegíveis que ainda não 
tomaram a vacina aprovei-
tem essa fase aberta da cam-
panha e compareçam à uma 
Unidade Básica de Saúde, o 

quanto antes, para garantir a 
imunização. A meta da SMS 

é atingir 90% de cobertura 
da população pertencente 

aos grupos mais vulneráveis 
ao virus. Até o último dia 30, 

a cobertura alcançou 69,7%.                                                                                                                                   
A vacina protege contra 

três subtipos do vírus da gri-
pe (H1N1, H3N2 e Influen-
za B). Os interessados em 
receber a dose devem pro-
curar a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) mais próxima e 
apresentar um documento 
de identificação e, sempre 
que possível, a carteira de 
vacinação e cartão do SUS. 
A COVISA – Coordenado-
ria de Vigilância em Saúde 
recomenda que as pessoas 
alérgicas a ovos ou compo-
nentes da vacina passem por 
uma avaliação médica crite-
riosa antes de optar pela 
vacina. O munícipe que es-
tiver com febre deve adiar a 
aplicação e em caso de dúvi-
das os profissionais das UBS 
podem prestar a orientação 

necessária.
De 22 de abril a 31 de 

maio (data de encerramen-
to da ação), foram incluídos 
outros grupos com maior 
exposição ao vírus ou mais 
vulneráveis a seus efeitos: 
trabalhadores da área de 
saúde, povos indígenas, pes-
soas com 60 anos ou mais, 
pessoas com doenças crôni-
cas e outras condições clíni-
cas especiais, professores de 
escolas públicas e privadas, 
adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas, população 
carcerária e funcionários do 
sistema prisional. Durante 
todo o período da campa-
nha, os munícipes podem 
ainda atualizar a caderneta 
de vacinação de crianças, 
gestantes e puérperas.

Junho Vermelho destaca a importância da doação 
de sangue no mês que há baixa nos estoques

Campanha terá ações especiais para o Dia Mundial do 
Doador e iluminação de monumentos em todo o Brasil

precisam da doação para que 
familiares ou amigos possam 
sobreviver sabem a importân-
cia desse ato. Nossa ideia de 
criar o Junho Vermelho veio 
justamente depois de ver meu 

pai precisando de sangue de-
vido a uma doença muito de-
licada. É um pequeno gesto, 
individual e gratuito, mas com 
consequências expressivas”, re-
lata Debi.

Segundo pesquisa realiza-
da, em 2017, pelo Movimento, 
em parceria com o Instituto Da-
tafolha, cerca de 92% dos bra-
sileiros disseram não ter doado 
sangue entre junho de 2016 e 
junho de 2017. Ainda de acor-
do com o levantamento, além 
do recesso e do clima mais frio, 
feriados e dias chuvosos tam-
bém impactam negativamente 
os hemocentros, que costu-
mam registrar queda de 30% 
em seus estoques no período.

Os dados também mostra-
ram que 39% dos brasileiros 
admitem não saber qual é seu 
tipo de sangue. O estudo, que 
ouviu 2.771 entrevistados em 
todo o país, mostrou que o des-
conhecimento é maior entre os 
homens (44%) do que entre as 
mulheres (35%). Assim como a 
maioria dos jovens (52%), na 

faixa dos 16 aos 24 anos, tam-
bém desconhecem esse aspec-
to de seu próprio corpo.

Lançada no estado de São 
Paulo, a campanha Junho Ver-
melho ganhou status de lei es-
tadual em 15 de março de 2017 
(nº 16.386) e, atualmente, é 
promovida em todo o Brasil.

Por que no mês de junho?
O mês, que tem baixas tem-

peraturas, aumento na incidên-
cia de infecções respiratórias, 
temporada de provas em uni-
versidades e escolas e marca o 
início das férias escolares, cos-
tuma registrar quedas significa-
tivas nos estoques dos bancos 
de sangue, públicos e privados.

O fato de as pessoas esta-
rem menos propensas a sair de 
casa não diminui, e por vezes 
até aumenta, a rotina dos hos-
pitais que atendem desde víti-

mas de acidentes de trânsito e 
da violência urbana até os por-
tadores de doenças que reque-
rem transfusões sanguíneas 
com frequência, como câncer, 
anemia falciforme e outras pa-
tologias, incluindo os procedi-
mentos cirúrgicos de alta com-
plexidade, como transplantes e 
cirurgias cardíacas.

“É importante ressaltar que 
a demanda de sangue perma-
nece inalterada, apesar da re-
dução da oferta nos estoques 
dos hemocentros”, afirma 
Debi.

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) recomenda que 
cada país tenha, entre 3% e 5% 
de sua população doadora de 
sangue frequente. No Brasil, o 
índice fica em 1,8%, enquanto 
em alguns países da Europa, 
cerca de 7%.
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Dia dos Namorados

Se tem uma coisa 
que acaba qual-
quer namoro é o 
mau hálito, não 
é? Com a pro-

ximidade da data, o dentista 
Denis Panhota, da JP Odonto 
resolveu ensinar alguns tru-
ques para você espantar esse 
fantasma e falar pertinho sus-
surros e juras de amor...ah que 
delícia! O clima de romance 

Sexo é uma arte. Para arte, 
seja ela qual for, não basta o 
talento, tem que aprender 
a técnica. Sexo se aprende. 
Quem já imaginou que iria 
aprender dicas para uma per-
formance sexual melhor indo 
ao teatro?  E o melhor: Se di-
vertir com isso. 

O ator e comediante Nizo 
Neto e a Sexpert  Tatiana 
Presser, sobem ao palco jun-
tos pela primeira vez para 
apresentar uma palestra so-
bre sexo, ao vivo, em clima 
de stand-up comedy. Um 
show com cara de palestra 
ou uma palestra com cara de 

Uma comédia para casais 
que ousam ficar juntos

show? Não importa. O casal 
nos oferece uma hora e meia 
de entretenimento de alto ní-
vel, falando de forma aberta 
e divertida desse tema que 
sempre fez parte das nossas 
rodas de conversa, mas que, 
no século 21, é discutido 
abertamente.

O público vai se surpreen-
der de quantas coisas ele não 
sabia sobre sexo e, melhor, 
podendo rir de si mesmo. 
É um espetáculo de muito 
aprendizado e muita diver-
são. 

A química perfeita do ca-
sal em cena e a forma sim-

ples e bem humorada com 
que abordam o tema, faz de 
Vem Transar Com a Gente um 
espetáculo único, ainda não 
visto no Brasil.

Serviço:
Texto e atuação:

Tatiana Presser e Nizo Neto
Direção:

Fernando Ceylão
Produção:

Gerardo Franco gherardo-
franco@gmail.com

Período:
De 07/06 à 30/07 às 23h30

Local:
Teatro Bibi Ferreira

Bela Vista, SP

está no ar e você não vai ficar 
de fora.

Dica 1- Beba água!! A 
boca seca pode ser um 
vilão...a menos que você es-
teja no deserto, água está 
sempre à mão. Faça uso dela. 
Beber água limpa os resídu-
os de alimentos antes deles 
começarem a se decompor e 
cheirar mal.

Dica 2- Fuma? Coloca 

adesivo, pastilha de nicotina 
e abandona o hábito pelo 
menos nesta data! Além de 
outros problemas de saúde, 
o tabaco é um aliado ao mau 
hálito. Coloque mais força de 
vontade na cabeça para lar-
gar o vício que dá certo, afi-
nal seu amor vale o sacrifício.

Dica 3- Pratique os 3 pas-
sos: escovação, fio dental 
e enxaguante bucal. Bebeu 

água, abandonou o cigarro 
e ainda assim não resolveu? 
Fio ou fita dental entre todos 
os dentes remove os restos 
de alimentos mau cheirosos. 
Escolha uma escova de den-
tes macia e faça movimentos 
de cima para baixo...não es-
queça a língua. Por fim, bo-
cheche um bom enxaguante 
e voilá, boca limpa, cheirosa 
e pronta para beijar muito.

Dia dos Namorados e mau hálito não dá match!
3 dicas para beijar sem medo

Centro Comercial Aricanduva realiza a 7ª edição da tradicional Cãorrida

Pelo sétimo ano conse-
cutivo, o Centro Comercial 
Aricanduva, maior centro de 
compras e entretenimento 
da América Latina, promove a 
Cãorrida, uma competição es-
portiva em que cães e donos 
formam duplas para participar 
de duas modalidades: corrida 
ou caminhada. Nesta edição, 
estima-se que o evento reúna 
mais de quatro mil pessoas. A 

prova acontecerá em 14 de ju-
lho, das 7h às 12h, no estacio-
namento do Shopping Interlar 
Aricanduva.

Em percurso de 1,5 quilô-
metros, será possível se exerci-
tar com os cães e acompanhar 
uma apresentação de cachor-
ros adestrados, degustar pro-
dutos e concorrer ao sorteio 
de brindes. O valor da inscri-
ção é de R$ 30 e, para efetivar 

a participação, basta acessar: 
http://www.yescom.com.br/
caorrida-aricanduva/2019/. Os 
inscritos receberão kit com ca-
miseta, produtos pet e meda-
lha de participação.

O Centro Comercial Arican-
duva conta ainda com o selo 
Amigo do Seu Cão. Os visitan-
tes podem passear com os 
pets conduzidos por coleira e 
guia curta nas dependências 

dos Shoppings Aricanduva, In-
terlar Aricanduva e Auto Sho-
pping.

Que tal aproveitar a prova 
com o seu animalzinho e de-
pois conhecer as opções de 
serviços oferecidos pelo maior 
centro de compras e entreteni-
mento da América Latina?

Aproveite a oportunida-
de! A experiência será ines-
quecível!

A prova, que ocorrerá em 14 de julho, estima reunir mais de 
quatro mil participantes acompanhados de seus cães


