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Lista do Não Me Perturbe já tem 
cerca de 1,5 milhão de inscritos

O site Não me Perturbe 
já tem cerca de 1,5 milhão 
de pedidos de bloqueio 
de ligações indesejadas 
de serviços de telecomu-
nicações. A iniciativa é das 
operadoras de telecomu-
nicações e atende a uma 
determinação da Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel). 

O site é um canal no 
qual podem se cadastrar 
pessoas que não dese-
jam mais receber chama-
das de telemarketing dos 

serviços de telefonia, de 
dados e de TV paga. Para 
deixar de receber essas 
chamadas, o consumidor 
deve preencher o formu-
lário de inscrição na plata-
forma. 

A suspensão das cha-
madas pelas empresas de 
telecomunicações ocor-
rerá em até 30 dias, con-
tados da data do cadas-
tramento. A lista é única 
e agrega as principais 
empresas do setor: Algar, 
Claro/Net, Nextel, Oi, Ser-

comtel, Sky, TIM e Vivo. 
Segundo a Anatel, se 

uma pessoa solicitar a sua 
inclusão na lista do Não 
me Perturbe e continu-
ar recebendo ligações de 
oferta de bens e serviços 
de telecomunicações, 
pode ligar para o número 
1331 e fazer uma recla-
mação. As sanções po-
dem variar de advertên-
cia a multa de até R$ 50 
milhões.

por Heloisa Cristaldo
Agência Brasil

Para bloquear, acesse: https://naomeperturbe.com.br
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Depois de encontros dis-
tritais na Penha e Cangaíba, a 
próxima edição do “Gabinete 
Transparente Distrital” acon-
tecerá na Vila Matilde, dia 29 
de julho (segunda-feira), às 
18h30, na Sociedade Amigos 
da Vila Matilde.

O objetivo do encontro é 
estreitar relações com os mu-
nícipes e manter o canal, já 
realizado no gabinete da sub-
prefeitura, em outros equipa-
mentos da jurisdição.

O munícipe poderá levar  
solicitações e projetos para 
análise. A pessoa ainda pode-
rá saber sobre o andamento 
das demandas e conhecer a 
rotina da administração mu-

Subprefeito-Pe atenderá munícipes na sede 
da Sociedade Amigos de Vila Matilde

nicipal que serão abordados 
durante a reunião.

“A subprefeitura Penha, 
hoje comandada pelo enge-
nheiro Thiago Della Volpi, é 
responsável pela adminis-
tração de quatro distritos na 
Zona Leste: Penha, Vila Ma-
tilde, Artur Alvim e Cangaíba, 
uma população estimada em 
torno de 600 mil habitantes, 
maior que muitas cidades do 
país. Por isso é importante 
a participação da popula-
ção, devemos aproveitar a 
visita do subprefeito e apre-
sentar à ele, as demandas 
de nossa região”, declarou 
Alexandre Bueno, presidente 
da SAVM.

“Gabinete Transparente Distrital” acontecerá dia 29 de julho (segunda-feira), às 18h30

Presidente do Unileste arrecadou alimentos em prol de crianças com câncer
Pensando em amenizar 

um pouco o sofrimento de 
crianças em tratamento de 
câncer, Rogério, presidente 
do CDC Unileste do Jardim 
Maringá, iniciou uma cam-
panha de arrecadação de ali-
mentos, roupas e fraldas para 
serem doados à Casa Abrigo 
Boto Rosa, em Itaquera, que 
dá assistência às crianças em 
tratamento de câncer que 
vêm com seus familiares de 
outras regiões do país.

As doações foram feitas 
por amigos e atletas amado-

res que jogam futebol no Clu-
be Unileste.

“É  com muita comoção 
que venho agradecer quem 
ajudou, e quem não  pode, 
mas orou pelo objetivo, e ti-
vemos êxito no que coloca-
mos a ajudar, infelizmente 
sabemos que algum caso é 
terminal e outros não, mas a 
garra pela vida desses peque-
nos nos dá motivo para conti-
nuar nossa caminhada e sem-
pre ajudar” declarou Rogério, 
um presidente muito atuante 
pelas causas sociais na região.

CIC Leste abre inscrições para exames 
gratuitos de investigação de paternidade

Todas as unidades do Cen-
tro de Integração da Cidada-
nia (CIC) estão com inscrições 
abertas para os interessados 
na realização de perícia de 
investigação de paternidade 
(exame de DNA). O serviço é 
gratuito às pessoas de baixa 
renda, mediante assinatura 
de declaração de hipossufi-
ciência. As inscrições vão até 
30 de agosto. As vagas são li-
mitadas a 20 exames em cada 
CIC.

Para fazer a inscrição é ne-
cessário que todos os envolvi-

dos - filho(a), mãe e suposto 
pai - estejam de acordo com 
a realização do exame e se 
comprometam a comparecer 
juntos na data designada para 
a coleta. Também deverão 
apresentar documento ori-
ginal com foto e certidão de 
nascimento do filho.

As coletas ocorrerão nas 
próprias unidades dos CICs, 
de 15 a 30 de setembro. Os 
laudos das perícias estarão 
disponíveis a partir da se-
gunda semana de novembro, 
ocasião em que um defen-

sor público fará abertura dos 
laudos e prestará orientação 
sobre as questões relativas 
à paternidade nos casos em 
que o resultado do exame for 
positivo.

Todas as etapas ocorrerão 
nos próprios CICs, sem a ne-
cessidade de deslocamentos 
para outras unidades.

O CIC Leste está localizado 
na Rua Padre Virgílio Campe-
lo, 150, no bairro Encosta Nor-
te, no Itaim Paulista. Em caso 
de dúvida, entre em contato 
pelo telef.: (11) 2562–2440.

PMSP institui o Programa Municipal de 
Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos

Programa já doou mais de 112 toneladas de frutas,
legumes e verduras para entidades assistenciais

O Prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, assinou nesta 
quinta-feira, 18 de julho, du-
rante evento na feira livre Cos-
morama, na Vila Maria, zona 
norte da Capital, o decreto 
que institui o Programa Muni-
cipal de Combate ao Desper-
dício e à Perda de Alimentos. 
O programa, promovido pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho, 
coleta alimentos em feiras 

livres, mercados municipais, 
que estão em boas condições 
de consumo, mas que seriam 
descartados por não possuir 
valor comercial e doa para 
mais de 300 entidades assis-
tenciais cadastradas junto ao 
Programa Banco de Alimen-
tos da Prefeitura. 

“O Programa Municipal de 
Combate ao Desperdício e à 
perda de Alimentos impacta 
os campos social, econômico 

e sustentável. Com a parceria 
de feirantes e permissioná-
rios, a ação é capaz de ali-
mentar milhares de pessoas 
vulneráveis, além de reduzir 
o índice de lixo orgânico di-
recionado para os aterros 
sanitários, reforçando a pre-
ocupação que a Prefeitura 
tem no auxílio à população e 
ao meio ambiente”, afirma o 
prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas.
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Lei do Lixo...

Saiba mais sobre os riscos do consumo de álcool na adolescência.
Acesse: prefeitura.sp.gov.br/quantomaiscedopior ou ligue 156.
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UMA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE

MORTE

MAIOR O RISCO DE 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA
PARA QUEM COMEÇA
A BEBER ANTES
DOS 15 ANOS.

É 4X
ANOS É A MÉDIA 
DE IDADE DO 
PRIMEIRO CONSUMO
DE ÁLCOOL.

12,5

ENTRE JOVENS 
DE 15 A 24 ANOS: 
ÁLCOOL.

DOS ESTUDANTES
DE 13 A 15 ANOS
JÁ EXPERIMENTARAM
ÁLCOOL.

55%
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BEBIDA ALCOÓLICA.
QUANTO MAIS CEDO, PIOR.

Comerciantes têm prazo prorrogado para
se cadastrarem na prefeitura de SP

Disponível no site da Amlurb, sistema autodeclaratório serve para identificar os 
grandes geradores e integra a política de controle e gestão de resíduos na cidade

Proprietários de estabele-
cimentos comerciais de São 
Paulo, como restaurantes, 
padarias, farmácias, shopping 
centers e condomínios não 
residenciais, têm até o dia 9 
de setembro para efetuar o 
cadastro no site da prefeitu-
ra (https://www.ctre.com.br/
login) e declarar o volume de 
lixo gerado. O cadastro é feito 
dentro de um sistema auto-
declaratório e integra as ini-
ciativas do poder público de 
facilitar o controle e o cumpri-
mento da Lei 13.478, de 2002, 
regulamentada pelo Decreto 
nº 58.701, de 2019, que trata 
do lixo gerado nos estabeleci-
mentos comerciais.

Inicialmente, o prazo de 
cadastro era de 90 dias após 
a publicação do decreto, 
encerrando no dia 10 de julho 
deste ano. Porém, devido ao 
alto volume de adesão dos 
estabelecimentos comerciais 
(hoje com 45 mil inscritos no 
site) e a grande procura pelos 
comerciantes que ainda não 
fizeram a declaração, a prefei-
tura decidiu ampliar o prazo 
para mais 60 dias do previsto 
pela nova regulamentação. 
A prorrogação foi publicada 

no Diário Oficial no dia 11 de 
julho por meio da Resolução 
134/2019 da Autoridade Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(Amlurb).      

Considera-se um “Grande 
Gerador” o estabelecimento 
que produz mais de 200 litros 
de lixo por dia. Se for o caso, o 
comerciante deverá contratar 
uma empresa que será re-
sponsável pela execução dos 
serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final 
dos resíduos gerados, de acor-
do com o artigo 141. da Lei 
13.478 de 2002. A exigência 
do cadastro também engloba 
as empresas com sede fora 
da capital, mas que prestam 
serviços no processo de trans-
porte, manuseio, reciclagem 
ou destino final de resíduos 
sólidos gerados na cidade de 
São Paulo.

O que é o Cadastro
Eletrônico

 O CTRE-RGG (www.ctre.
com.br) é um sistema au-
todeclaratório criado pela 
Prefeitura de São Paulo e ad-
ministrado pela Amlurb, que 
integra a política de controle 
e gestão de resíduos na ci-
dade. Por ser feito de maneira 

online, a ferramenta permite 
o acompanhamento quase 
que em tempo real de todas 
as etapas da cadeia de re-
síduos sólidos no município, 
incluindo a geração, o arma-
zenamento, o transporte e o 
tratamento e disposição final. 
O lixo só poderá ficar em ca-
çambas que possuam códigos 
de rastreamento, que será 
monitorado desde o descarte 
até a chegada aos aterros. 

Em caso de dúvidas, bas-
ta acessar o site da Amlurb 
(www.amlurb.sp.gov.br), 
na aba de cadastro ou ligar 
nos telefones: (11) 3397-
1805/1756.

O estabelecimento que 
não se cadastrar estará sujeito 
à multa de R$ 1.639,60. 

Sobre a campanha
“Lixo é da sua conta”

A campanha “Lixo é da 
sua conta” é uma plataforma 
multimídia de conteúdos ed-
ucativos com o objetivo de 
orientar os estabelecimentos 
comerciais e transportado-
res instalados na cidade de 
São Paulo sobre como fazer a 
gestão correta dos resíduos, 
dentro dos requisitos da lei. 
www.lixodasuaconta.com.br

Comerciantes de SP têm até 9 de setembro para se cadastrarem na prefeitura 
e declarar volume de lixo gerado
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Cuidados com a Tecnologia!
Celular e tablets para crianças:

Como encontrar o limite entre 
a distração e a necessidade

Um levantamento feito 
pelo Comitê Gestor da In-
ternet aponta que 80% das 
crianças com idade entre 9 e 
17 anos fazem uso da inter-
net. Até aí tudo bem. O pro-
blema é que, segundo essa 
pesquisa, 21% das pessoas 
dentro dessa faixa etária dei-
xam de comer ou de dormir 
por causa da web.

Nesse contexto, especia-
listas entendem que o desa-
fio dos pais é encontrar um 
equilíbrio para saber dosar 
essa exposição às telas e evi-
tar, por exemplo, o atraso do 
desenvolvimento de habili-
dades de linguagem e socia-
bilidade, sem deixar os filhos 
isolados dos avanços tecnoló-
gicos.

“A tecnologia tem as suas 
vantagens. Existem aplica-
tivos que são usados para 
criança que têm dificuldade 
de aprendizado. Mas temos 
que nos atentar para as des-
vantagens. As crianças estão 
em fase de amadurecimento 
e podem ter dificuldade para 
controlar as emoções. Por 
consequência, a criança se 
torna impulsiva e com baixa 
resistência à frustração”, ex-
plica a coordenadora clínica 
do Instituto Brasiliense de 
Análise do Comportamento 
(IBAC), Aline Frasson.

Esse cuidado já é tomado 
pela bancária Giselle Cavados, 
de 39 anos. A mãe da Olívia, de 
cinco anos, e do Henrique, de 
três, conta que os filhos têm ho-
rários específicos para pegar o 
celular ou o tablet. “Geralmente 
é um pouquinho antes do almo-
ço e também depois do jantar, 
à noite. Não mais do que isso”, 
comenta.

Mesmo estabelecendo li-
mites, Giselle entende que os 
filhos vivem em um período de 
constante evolução e que Olívia 
e Henrique precisarão ter afini-
dade com as novas tecnologias. 
“Não tiro totalmente o celular 
por isso. Porque eu acho que 
é importante para eles terem 
acesso a esse mundo de trans-
formação digital que a gente 
está vivendo agora”, afirma.

Fora de casa
Dentro do ambiente domés-

tico é mais fácil manter o con-
trole dos filhos em relação ao 
uso de aparelhos eletrônicos. 
No entanto, há o questionamen-
to sobre como agir quando a fa-
mília vai almoçar fora ou passar 
o dia no parque, por exemplo.

Giselle encontra essa dificul-
dade, principalmente quando 
o ambiente não disponibiliza 
espaços para as crianças se en-
treterem. “Fora de casa eu dou 
uma aliviada nesse controle, 
porque há lugares que você vai 

almoçar ou jantar que não 
têm uma brinquedoteca, não 
têm uma pintura para a crian-
ça e ela realmente fica ente-
diada”, esclarece.

Para a terapeuta Aline 
Frasson, a solução é simples. 
“Levar outros materiais, lá-
pis de cor, livrinhos, papéis 
para fazer desenhos, ajudar 
a criança a estimular mais 
aquele ambiente. Que os pais 
ajudem a criança a desenvol-
ver outras habilidades impor-
tantes, não só ficar ali no ce-
lular, o que é mais fácil.”

Pais como exemplo
Apesar de se considerar 

uma pessoa “viciada” no ce-
lular, Giselle conta que evita 
usar o aparelho enquan-
to está com o as crianças. 
“Aquele comportamento 
compulsivo mesmo, de você 
ficar em frente à tela, eu ten-
to me distanciar”, explica.

“Eu pego eles na escola 
e já coloco o celular de lado. 
No máximo olho para ver se 
tem uma mensagem impor-
tante, alguma notificação. 
Mas não fico, de fato, nave-
gando enquanto estou com 
eles. Acho que é importante 
a gente saber administrar 
isso também”, afirma a mãe.

Por Marquezan Araújo
Agenciadoradio.com.br

Pesquisa divulgada re-
centemente pelo Ministério 
da Saúde indica que um em 
cada cinco brasileiros admite 
usar o celular enquanto diri-
ge (19,3%).

A distração causada pela 
utilização do equipamento 
ao volante está entre os três 
principais fatores de aciden-
tes, junto com o excesso de 
velocidade e embriaguez ao 
volante. Um estudo do Cesvi 
aponta que só o fato de res-
ponder uma mensagem no 
Whatsapp a 80 km/h equiva-
le a dirigir a extensão de um 

DESATENÇÃO AO 
VOLANTE

campo de futebol inteiro com 
os olhos fechados.

INFORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR

- Um levantamento re-
alizado nos Estados Unidos 
pela NHTSA (Administração 
Nacional de Segurança Viá-
ria) constatou que o uso de 
celular aumenta em 400% o 
risco de sofrer um acidente 
de trânsito.

Quem utiliza o celular no 
trânsito está cometendo uma 
infração gravíssima, confor-
me estabelecido no Código 

de Trânsito Brasileiro, que é o 
que rege as normas de trânsi-
to no Brasil.

O número de pontos per-
didos na Carteira Nacional de 
Habilitação é o máximo pre-
visto no código: sete pontos. 
É a mais alta escala na gravi-
dade de infrações cometidas.

Usar uma única mão para 
dirigir ainda é uma infração 
média. Porém, se a outra 
mão for para o manuseio de 
um celular, a infração passa 
a ser gravíssima. A multa é 
de R$ 300, além da perda de 
sete pontos na CNH.

Na última semana, a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) anunciou que o Brasil 
sofre uma epidemia de an-
siedade.Segundo dados da 
OMS, o país tem o maior nú-
mero de pessoas ansiosas do 
mundo: 18,6 milhões de bra-
sileiros (9,3% da população) 
convivem com o transtorno. 
Os dados dizem respeito 
também ao maior consumo 
de medicamento para tratar 
a condição. 

Neury Botega, psiquia-
tra da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Unicamp 
(Universidade Estadual de 
Campinas), afirma que há 30 
anos os médicos dispunham 
de recursos inadequados 
para tratar a ansiedade.

“Ou usávamos drogas 
bem pesadas, como barbitú-
ricos, ou as que existem até 
hoje, como as faixas pretas, 
os benzodiazepínicos. Por 
isso, nós vimos várias tias, 
avós, viciadas em remédios e 
essa é uma das imagens gra-

Brasil é o país mais 
ansioso do mundo, 

segundo a OMS

vadas quando pensamos em 
tratamentos psiquiátricos”.A 
partir de 1990, a fluoxetina, 
mais conhecida comercial-
mente como Prozac, torna-
-se popular. Para Botega, 
isso muda totalmente o pa-
radigma do tratamento da 
ansiedade. “Hoje, para tratá-
-la, na maioria das vezes usa-
mos medicamentos que au-
mentam a atividade de um 
neurotransmissor chamado 
serotonina. É o nosso Bom-
bril: mil e uma utilidades”.

Em relação ao tempo de 
duração do tratamento, não 
há protocolos claros para a 
ansiedade, como existem 
para a depressão. “Ele pode 
durar um tempo ou ser ne-
cessário pela vida inteira. 
Ansiedade é como pressão 
alta: quando descontrola, às 
vezes é para sempre. Você 
pode controlar com ativida-
de física, meditação, terapia, 
mas ela vai estar sempre ali 
te ameaçando”, diz Martins 
de Barros.
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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 Thainá Rahiara Chaves de França
do Projeto Imprensa Jovem da  EMEF Assad Abdala - Jd. Maringá  

contato: emefaabdala@prefeitura.sp.gov.br

típicas que são feitas de mi-
lho, como canjica, pipoca, 
milho cozido e assado, bolo 
de milho, além de outras, 
como arroz doce, baião de 
dois e doce de abóbora. Tem 
também as decorações tradi-
cionais, como balõezinhos e 
bandeirolas. 

Quando os alunos se en-
volvem na organização de 
uma festa na escola eles po-
dem desenvolver sua criati-
vidade, ajudando na deco-
ração. Eles também vão se 
tornando mais independen-

 No último dia 29 de 
junho de 2019 aconteceu 
a festa junina em nossa 
escola, a EMEF Assad Ab-
dala. Tivemos apresenta-
ções, como a da fanfarra 
da Banda Municipal de 
Salto do Pirapora e danças 
ensaiadas pelos alunos, 
além de brincadeiras, co-
mes e bebes.

A importância de pre-
servar a festa junina é que 
ela faz parte da cultura 
popular do Brasil. Essa 
festa tem várias comidas 

tes. É muito legal quando 
alguém pergunta “quem 
ajudou a fazer isso?” e 
você pode responder “fui 
eu”. 

A participação dos pais 
e da comunidade também 
é importante, pois eles 
podem ver o esforço que 
os alunos e a escola tive-
ram para ensaiar e prepa-
rar toda a festa. Os alunos 
também ficam felizes de 
verem seus pais assistindo 
as apresentações e partici-
pando da escola. 

Festa Junina na escola

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

Momento Inside Shows
CINEMA: O mês de Julho já começou com um dos heróis mais queridos nas telonas, Homem 
Aranha: Longe de Casa chegou aos cinemas no dia 04. Nesse filme, Peter Parker irá passar 
suas férias na Europa até ser interrompido por Nick Fury, várias cidades estão sendo atacadas 
por vilões e Fury precisa dos trabalhos do Homem Aranha. Com grandes efeitos especiais e 
uma história de tirar o fôlego, o novo filme da Marvel nos apresenta um personagem bem 
conhecido nos quadrinhos, o Mysterio. O elenco conta com Tom Holland, Samuel Jackson, 
Zendaya e Jake Gyllenhaal. 
A Disney lançou nos cinemas mais um de seus clássicos em live-action no dia 18, O Rei Leão 
promete emocionar e encantar uma nova geração. O filme gira em torno do personagem 
Simba, que será rei quando virar um leão adulto. O roteiro do filme é bem semelhante ao da 
animação, vemos uma fotografia impressionante com leões extremamente realistas, as músi-
cas clássicas estão todas inseridas na história com novos arranjos. O Rei Leão ainda conta com 
cenas novas sobre os personagens e conhecemos um pouco do passado de Scar e Mufasa. 
Com grande elenco de vozes como Donald Glover, Seth Rogen, Billy Eichner, Chiwetel Ejiofor 
e Beyoncé.   
Pra quem curte filmes baseados em fatos reais, Ted Bundy: A irresistível face do mal che-
ga aos cinemas no dia 25. O filme irá contar a história do serial killer Ted Bundy, relatando 
seus momentos em família e também seus maiores crimes. Protagonizado por Zac Efron, Lily 
Collins e Kaya Scodelario. 
MÚSICA: Inspirada em sua dublagem para o filme O Rei Leão, a cantora Beyoncé lançou um 
novo álbum no dia 18, com 27 faixas que retratam a cultura africana e remetem ao estilo do 
filme. O novo álbum se chama The Lion King: The Gift e já está disponível em todas as plata-
formas digitais
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JuSTIÇA PENhORA DIREITO 
AuTORAL DE BELO EM AÇÃO 

MOvIDA POR DENILSON

HORÓSCOPO

As responsabilidades no 
emprego devem aumentar. 
Evite discutir com colegas 
ou superiores. Cuide da sua 
saúde. Cuidado com senhas 
e acessos ao seu dinheiro. 
Precisará se adaptar às ma-
nias do par. Poderá se en-
volver em romance secreto.

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Terá boas notícias ligadas 
a assuntos judiciais. Man-
tenha o foco no serviço e 
confie em seus talentos. Se 
tiver entrevista de emprego 
marcada, mantenha a cal-
ma. No amor, a confiança 
vai fazer a diferença. Na pa-
quera, pode se decepcionar.

Organize sua rotina para 
não se perder. Preste mais 
atenção aos assuntos do lar. 
Mantenha o foco nos com-
promissos financeiros. Pro-
cure aceitar as mudanças 
profissionais. Pode conquis-
tar alguém especial. Tente 
compreender seu amor

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Sua vida social ficará mais 
agitada. Vai pintar opor-
tunidade de sucesso pro-
fissional. Olhe com mais 
carinho para seus proje-
tos pessoais. Vai se sair 
bem em testes. Boa se-
mana para oficializar rela-
ção amorosa. Pode pintar 
novo amor.

Terá boas ideias no traba-
lho. Vença o pessimismo fo-
cando em coisas boas. Não 
se deixe levar pelas opini-
ões dos outros. Dê atenção 
à sua saúde. Cuidado para 
não sufocar seu par com 
muitos cuidados. Na paque-
ra, evite cenas de ciúme.

Terá mais entrosamento 
com os familiares. Não te-
nha pressa em tomar de-
cisão sobre imóvel. Pode 
ter uma oportunidade 
inesperada no trabalho. 
Relaxe mais. Nas paque-
ras, vai dar o primeiro pas-
so. Alegria na vida a dois.

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Invista em hábitos saudáveis. 
Procure não desperdiçar seu 
dinheiro. Contrato encerrado 
tem tudo para ser retomado. 
O relacionamento com che-
fes deve melhorar. Na con-
quista, usará seu bom papo 
para convencer e encantar. 
Dê atenção ao seu amor.

Não misture a vida profis-
sional com a pessoal. No 
trabalho, terá destaque por 
conta da dedicação. Pode se 
aproximar mais dos familia-
res em encontros. Na pa-
quera, pode se sair melhor 
do que espera. Saberá como 
agradar a pessoa amada.

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

A sorte vai sorrir para quem 
estiver começando um novo 
emprego. Se está trabalhan-
do, o clima deve pesar com 
a chefia. Estará mais confor-
tável para lidar com sua gra-
na. Seja mais paciente com 
seu bem. Na paixão, jogue 
charme sem medo.

Saberá dar a volta por cima 
em qualquer situação. Pode 
ganhar dinheiro fazendo 
bicos. Uma ideia não pla-
nejada deve dar certo. Evi-
te a companhia de pessoas 
reclamonas. Leve em consi-
deração as opiniões do par. 
Estará mais exigente na con-
quista.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Bom período para tomar 
decisões profissionais. Evi-
te tomar partido em dis-
cussão. Momento de tirar 
seus projetos da gaveta. Dê 
atenção aos amigos. Sabe-
rá o que quer na conquis-
ta. A dois, uma lua de mel 
pode reacender a paixão.

Não faltará energia para dar 
conta de suas atividades no 
trabalho. Controle seu orça-
mento para não gastar de-
mais. Pode ter dificuldade 
nos contatos com parentes 
ou vizinhos. Procure confiar 
mais no par. Seu magnetis-
mo vai atrair paqueras.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

PÃO DOCE

CULINÁRIA

INGREDIENTES MASSA:
•1 copo de leite
•1 colher (chá) de açúcar
•2 tabletes de fermento 
biológico
•1 ovo
•3 colheres (sopa) de açúcar
•3 colheres (sopa) de azeite 
ou de manteiga
•700 g de farinha de trigo
•1 colher (chá) de sal
REChEIO:
•2 colheres (sopa) bem 
cheias de manteiga em 
temperatura ambiente
•6 colheres de açúcar
•canela (por cima da massa e 
pode ser adicionada a gosto)
CALDA:
•2 xícaras (chá) de açúcar
•2 xícaras (chá) de leite

MODO DE PREPARO 
MASSA:
Coloque em uma vasilha o lei-
te morno, a colher de chá de 
açúcar, o fermento biológico 
e deixe levedar (de preferên-
cia em um lugar mais quente 
e fechado como o microon-
das e por cima da vasilha, 
coloque um pano quente).
Depois de levedado acrescen-
te o ovo, as três colheres de 
sopa de açúcar, o azeite (ou 
manteiga), o sal e por último 
a farinha de trigo.
Amasse muito bem, cubra 
com um pano (pode ser 
quente) e deixe crescer (nun-
ca contei o tempo, entretan-
to, pode deixar mais de meia 
hora para ela crescer pois 
quanto mais tempo ela ficar 
crescendo mais fofa a massa 

fica). Depois de acrescida, 
abra a massa e deixe a espes-
sura em aproximadamente 
meio centímetro (ao abrir a 
massa deve deixa-la de pre-
ferencia sem furos ou mesmo 
demasiadamente fina).
A seguir espalhe o recheio 
e adicione na superfície da 
massa, com o recheio já es-
palhado, a canela e enrole 
como rocambole.
Divida em pedaços iguais 
(pode ser dividida em seis, 
sete, oito, depende de quan-
to de massa você possui) co-
loque em uma forma redon-
da untada com manteiga, de 
forma que os pedaços fiquem 
em pé.
Antes de levar eles ao forno 
pode pincelá-los com gema 
de ovo, porém não é neces-
sário ficando a cargo daquele 
que está cozinhando.
Leve para assar e deixe até 
que fiquem levemente dou-
rados, após retirado do forno, 
enquanto ainda estão quen-
tes, aplique a calda.
REChEIO:
Bata duas colheres de sopa 
de manteiga com seis colhe-
res de sopa de açúcar até fi-
car cremoso.
Depois que o recheio está 
cremoso pode adicionar fru-
tas ou somente deixar o re-
cheio tradicional. 
CALDA:
Leve ao fogo duas xícaras de 
chá de açúcar com duas xí-
caras de leite até que esse 
caldo engrosse, aplique ainda 
quente sobre a massa assada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 8

CGVP
COSTUREIRA

NARAROC
CLARABELA
HNDALEM

CALÇAREP
AVALIAMA
CIOAMEM
UPUCONE

ESTAÇÃOUN
TETACAT
IIFERRO
CINEACE

PARAFINADA
ARROSEA

Tipo de
palco

para con-
certos

Soma de
dinheiro

para 
um fim

Descen-
dentes

Mulher 
cuja profis-
são é fa-

zer roupas

Letra da
roupa do

Robin
(HQ)

Terceira
pessoa do
singular
(Gram.)

(?) Leão,
cantora
da MPB

A namo-
rada do
Horácio

(HQ)

56, em al-
garismos
romanos

A origem
dos fan-
tasmas

(?)-mail, 
mensa-
gem via
internet

Cardápio
de restau-

rantes

Colocar
(os sa-
patos)

nos pés

Deter-
mina o
valor de

Deslizar
no gelo 

Palavra
final de
orações
cristãs

Forma 
da ferra-

dura 

Universi-
dade

católica
(sigla)

A das
flores é a
primavera

(?) entre
nós: em
segredo

Cama do
índio

brasileiro

Mama 
de vaca
(Zool.)

Um dos 7
pecados
capitais
(Rel.)

Sua carên-
cia causa
anemia

Sala de
projeção
de filmes

(red.)

Grupo que
ajuda

alcoólicos
(sigla)

Armário para talheres
(?) de Penteado

de Rapun-
zel (Lit.)

A prancha preparada
para o surfe

refrigera ambientes

Um, em
inglês
Habitat 

da baleia

Ponto 
de saque
Andar;

caminhar

Instalação
de um

grupo de
escoteiros

Sílaba de
"untar"
Tipo de
baú (pl.)

Malvada
Pedra
para

amolar

Crença
A colo-

ração da
língua

(?)-condicionado:

fruta:
antiácido

3/ace — one. 5/prole — verba. 7/estação.

PASSATEMPO

BELEzA
Acabe com as pontas duplas

Uma maneira de acabar 
com as pontas duplas sem 
gastar rios de dinheiro no ca-

beleireiro: enrole seu cabelo 
e deixe todas as pontinhas a 
mostra. Depois é só cortar.

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o 

In
st

ag
ra

mO Tribunal de Justiça de 
São Paulo ordenou a 
penhora dos direitos 

autorais de Belo para pa-
gar a ação vencida pelo ex-
-jogador Denilson. A dívida 
do cantor, segundo o UOL, é 
de R$ 4,7 milhões. A Justiça, 
inclusive, enviou ofício à Ap-
ple pedindo esclarecimentos 
sobre a comercialização dos 
direitos autorais de Belo nas 
mídias digitais.

O processo movido por 
Denílson contra Belo é por 
quebra de contrato. O ex-
-jogador era empresário da 
banda Soweto, que tinha 
Belo como vocalista, mas ele 
deixou o grupo para fazer 
carreira solo. Na Justiça, o 
atual comentarista da Band 
alega que Belo não pagou in-
denização ao sair do grupo.

Com o bloqueio dos di-
reitos autorais de Belo, a 
Justiça busca saber mais in-
formações sobre o recolhi-

mento dos direitos em pla-
taformas musicais. A Apple 
Brasil, no entanto, acrescen-
tou que essa solicitação deve 
ser feita às empresa que re-

presentam os direitos auto-
rais do musico.

Após a vitória na Justiça, 
a defesa de Denilson e o Tri-
bunal não encontraram bens 

em nome de Belo. Em 2018, 
os cachês de apresentação 
de Belo foram bloqueados 
judicialmente, mas os valo-
res não cobriram a dívida.

Denilson foi empresário da banda Soweto, que era liderada por Belo

Na foto o recheio é de creme de avelã, outras boas 
opções são: uva passa ou maçã
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Saúde & Qualidade de vida

Estudo aponta que Pilates diminui 
sintomas depressivos e ansiosos

O método reduziu 
em até 86% os 
sintomas da de-
pressão em cerca 
de 50% dos sinto-
mas ansiosos

Nos últimos anos, diversos 
estudos comprovaram os be-
nefícios do Pilates para a saú-
de física. Mas, será que o Pi-
lates também pode melhorar 
a saúde mental? A resposta é 
sim! Uma meta-análise, que 
acaba de ser publicada no jor-
nal Complementary Therapies 
in Medicine, mostrou que os 
benefícios de praticar o Pila-
tes se estendem para a saúde 
mental.

Os pesquisadores revi-
saram oito estudos clínicos, 
realizados com pessoas que 
faziam Pilates e com grupos 
controles (que praticavam 
outras modalidades esporti-
vas ou eram sedentárias). A 
conclusão, baseada nas evi-
dências, foi que o Pilates me-
lhora, de forma significativa, 
a depressão, com redução de 
até 81% dos sintomas depres-
sivos.

A ansiedade também en-
trou na conta, com redução 
de até 46% das manifesta-

São Paulo tem 484 casos de sarampo 
confirmados em 2019

O estado de São Paulo 
teve confirmados 484 ca-
sos de sarampo em 2019, 
segundo balanço divulgado 
sexta-feira(19) pela Secreta-
ria Estadual de Saúde.

Desse total, 75% estão 
na capital paulista, com 363 
ocorrências. Em seguida 
está Santos com 23 registros 
da doença. O balanço ante-
rior, de 16 de julho, indicava 
384 casos no estado, sendo 
70% na cidade de São Paulo.

No último sábado(20), 
ocorreu mais um Dia D de 

vacinação contra sarampo 
para intensificar a adesão 
à campanha em cidades da 
Grande São Paulo, que vai 
até 16 de agosto. A imuni-
zação é destinada a jovens 
com idade de 15 a 29 anos.

Na cidade de São Paulo, 
a campanha começou em 
10 de junho e vacinou 150,6 
mil pessoas. A meta é vaci-
nar 2,9 milhões de pessoas 
na faixa etária indicada. Se-
gundo a Secretaria de Saú-
de, embora representem 
aproximadamente 20% da 

população paulista, esses 
jovens respondem por cer-
ca de metade dos casos do 
estado.

Foram registrados 36 ca-
sos em crianças com menos 
de 12 meses, o que equivale 
a 17,5% do total. Esse públi-
co tem a vacinação prevista 
no Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), o qual 
prevê administração da trí-
plice viral com 1 ano, e um 
reforço aos 15 meses com a 
tetraviral (sarampo, rubéo-
la, caxumba e varicela).

Os profissionais de saúde 
das redes pública e privada 
também devem ser imuniza-
dos. A secretaria alerta que 
há contraindicação para ges-
tantes e imunodeprimidos, 
como pessoas submetidas 
a tratamento de leucemia e 
pacientes oncológicos.

Dia “D”
A faixa etária definida 

para a campanha – 15 a 29 
anos – é considerada a mais 
vulnerável a infecções de-
vido a menor procura pela 
segunda dose da vacina, se-

gundo informou o governo 
estadual. Não é necessário, 
a apresentação da carteira 
vacinal, pois a imunização 
será feita de forma indiscri-
minada nesse público.

A Secretaria de Saúde 
estendeu agora a campa-
nha de vacinação para nove 
municípios da região metro-
politana de São Paulo por 
causa da circulação do vírus: 
Barueri, Carapicuíba, Diade-
ma, Mairiporã, Mauá, San-
tana de Parnaíba, Ribeirão 
Pires, Rio Grande da Serra e 

Taboão da Serra.
Em 11 de julho, a campa-

nha teve início em Guaru-
lhos, Osasco, São Bernardo 
do Campo, Santo André e 
São Caetano do Sul, que co-
meçaram a imunização no 
dia 11 de julho. Em São Pau-
lo, ela ocorre desde 10 de 
junho. Com as ampliações, 
o público-alvo total é de 4,4 
milhões de jovens nessa fai-
xa etária.

Por Camila Maciel
Agência Brasil

Campanha de vacinação foi intensificada para frear doença que é altamente contagiosa. Em São Paulo, a prefeitura orienta que todas as pessoas 
entre 15 e 29 anos tomem a vacina, mesmo que já tenha recebido a dupla imunização.

ções ansiosas. O método ain-
da reduz a fadiga (cansaço), 
aumenta a energia e alivia o 
estresse. E tem mais: os bene-
fícios funcionam em diferen-
tes populações, como idosos, 
universitários e pessoas com 
doenças crônicas. 

Opinião da especialista
Para a fisioterapeuta e es-

pecialista em Pilates, Walkíria 
Brunetti, não há dúvidas de 
que o Pilates trabalha o pa-
ciente de uma forma global, 
ou seja, atua tanto na saú-
de física como na mental. E 
isso hoje é fundamental. “O 
aumento da longevidade já 
é uma realidade, temos pes-
soas que vivem até 100 anos 
de idade, graças aos cuidados 
com a saúde física, sejam eles 
preventivos ou curativos, por 
meio de novas tecnologias, 
como medicamentos, exa-
mes, entre outros”, reflete 

Walkíria.
“Por outro lado, quem pa-

dece para que vivamos mais 
tempo é a nossa saúde men-
tal. Vivemos hiperconectados, 
trabalhamos mais do que de-
veríamos, usamos o celular 
o tempo todo e temos hoje 
altos índices de estresse por 
conta desta rotina. Portanto, 
não adianta apenas cuidar do 
físico, é imprescindível pro-
mover práticas que atuem na 
nossa saúde mental”,

E isto já é uma forte ten-
dência dentro das empresas, 
por exemplo. Recente pes-
quisa feita por uma rede de 
academias mostrou que a 
atividade física é o foco dos 
programas de qualidade de 
vida oferecidos pelas corpo-
rações, sendo o Pilates uma 
das atividades mais procura-
das. A pesquisa apontou uma 
tendência de troca de práti-
cas como a musculação, por 
exemplo, pelo Pilates.  

Por que o Pilates é um

aliado do cérebro?
Para Walkíria, há vários 

fatores que explicam os bene-
fícios do Pilates para a saúde 
mental. “Um deles é a inte-
ração social, principalmente 
quando olhamos para a po-
pulação idosa. O momento do 
Pilates é especial, pois obriga 
o idoso a ir até a clínica e lá 
ele acaba encontrando pes-
soas, conversa e se exercita. 
Estes fatores, aliados à libera-
ção dos neurotransmissores, 
como a serotonina, acabam 
melhorando o bem-estar de 
uma forma geral”, reforça.

Walkíria diz ainda que esta 
hipótese é válida também 
para pessoas com depressão, 
de uma forma geral, uma vez 
que o isolamento social pode 
agravar os sintomas depressi-
vos.

“Já para os estressados e 
ansiosos, a respiração pro-
funda e diafragmática acaba 
causando um efeito muito 
relaxante, além do fato da 

necessidade de focar no mo-
mento presente durante os 
exercícios. Este aspecto do 
Pilates ajuda a desacelerar 
os pensamentos, se desligar 
do mundo, dos problemas e, 
como consequência, diminui 
o estresse e os sintomas an-
siosos, explica a fisioterapeu-
ta.

Pilates para todos
O estudo também apon-

tou que por ser um método de 
baixo impacto, pode ser feito 
por pessoas com doenças que 
possuem contraindicações 
ou ainda com limitações para 
outras práticas, como muscu-
lação ou exercícios aeróbicos.

“Neste grupo, além dos 
idosos, podemos citar gestan-
tes, mulheres no pós-parto e 
pessoas com problemas mais 
graves na coluna. Lembrando 
que para estas populações é 
indicado o Pilates Studio, apli-
cado por um fisioterapeuta 
especialista no método”, en-
cerra Walkíria.

Doença altamente
contagiosa

O sarampo é uma doença 
altamente contagiosa que 
pode evoluir para complica-
ções e levar à morte;

Os principais sintomas 
são febre, manchas averme-
lhadas na pele do rosto e tos-
se persistente;

A prevenção da doença é 
feita por meio da vacinação, 
e os especialistas reforçam 
que não há relação entre a 
vacina e o autismo.
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Eventos & Agenda em dia...

Os artistas da região ago-
ra podem se inscrever para 
apresentações em eventos 
de autoria e/ou de parceria 
com a Subprefeitura Arican-
duva/Formosa/Carrão.

Para fazer o cadastro, 
basta se apresentar na Sub-
prefeitura com o contrato 
social da empresa e CNPJ, 
caso pessoa jurídica; cópia 
do RG, CPF, comprovante de 
endereço e do PIS, no caso 

O Rotary Club de São 
Paulo Aricanduva 

está lançando a Campanha 
Rotary Solidário objetivando 
a arrecadação de lacres de 
latas de alumínio e tampas 
plásticas de garrafas PETS, de 
caneta, de xampu e demais 
embalagens descartáveis. Os 
lacres de alumínio serão en-
tregues ao Lacre Amigo que 
em troca doará ao Rotary 
cadeiras de roda e as tam-
pas plásticas serão destina-

No último dia 25 de 
junho, o Rotary 

Club SP Vila Carrão empos-
sou seu novo presidente e a 
nova diretoria para a gestão 
2019/20. O rotariano José 

Clubes Rotary Vila Carrão
e Rotary Vila Aricanduva

dão posse aos novos presidentes 

José Inaldo Rocha (à esquerda) ao lado de sua esposa e André Luiz Oliveira (à direita) - os novos presidentes nas 
Cerimônias de Transmissão e Posse do Conselho Diretor 2019/2020 - com o lema “O Rotary Conecta o Mundo”

Inaldo Rocha assume seu 
mandato com a promessa 
de continuar trabalhando, ao 
lado de sua esposa, em prol 
do próximo.

Já no dia 1º de julho, 

aconteceu a posse do novo 
Conselho Diretor do Rotary 
Club de São Paulo Aricandu-
va. Sob lema o “Rotary Co-
necta o Mundo”, André Luiz 
Oliveira assumi a Presidência 

do clube rotário, destacan-
do o importante papel dos 
rotarianos na sociedade e 
o quanto estão conectados 
com as questões sociais de 
suas comunidades.

Campanha Rotary Solidário
das Instituição Ecopatas que 
revende o material e com o 
dinheiro realiza cirurgia de 
castração em animais de rua. 
Os pontos de arrecadação 
dos materiais estão espalha-
dos nos distritos da Vila Ma-
tilde e Aricanduva, podendo 
a relação ser encontrada na 
página oficial do Rotary Club 
de São Paulo Aricanduva no 
Facebook e no Instragram. 

Seja solidário, Doe!

de pessoa física.
Na realização de algum 

evento, a Subprefeitura irá 
entrar em contato com o ar-
tista cadastrado para nego-
ciar uma apresentação du-
rante o projeto.

Os atendimentos aconte-
cem todas as terças-feiras na 
Rua Atucuri, 699 - Vila Car-
rão

Para mais informações, 
ligue: 3396-0880.

ARTISTOP: O projeto que dá 
espaço aos artistas locais

Jornal de bairro homenageia comandantes da PM de SP
Na última segunda-feira, 

22, o Jornal Semanário da 
Zona Norte, através do seu 
diretor João Carlos Dias, fez 
uma merecida homenagem, 
pelos excelentes serviços 
prestados à população pau-
lista, ao Cel. PM Salles, Co-
mandante Geral da PM, Cel. 
Ricardo Gambaroni, Superin-
tendente do IPEM e o Cel. Ni-
valdo Restivo, Secretário da 
Administração Penitenciária 

do estado. O evento aconte-
ceu no Novotel, zona norte 
da capital, onde estavam pre-
sentes diversos coronéis da 
PM, Generais da Marinha e 
do Exército e Dr. Paulo Dimas, 
Secretário de Justiça e Dr. 
Mágino Alves, ex-Secretário 
de Segurança Pública de SP.

“O jornal de bairro, vive o 
dia a dia da população, está 
mais perto da comunidade”, 
finalizou o Coronel PM Salles, 

Comandante Geral da PM/SP. 
O SINDJORB - Sindicato 

dos Jornais de Bairros, foi 
representado pelo seu fun-
dador Antonio Carlos Cimino, 
Jornal da Zona Leste e dos 
diretores de jornais da região 
Sul e Leste da capital, Jornal 
Infoleste, Alexandre Bueno, 
MB Mais Brasil, Mauro Bor-
ges, Grupo Sul News, Rafael  
Rodrigues e Jornal Comunitá-
rio, Wilson Borges. João Carlos, Semanário ZN, Cel. PM Salles, Mágino Alves, Cel. PM Gambaroni e Cel. PM Restivo


