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A Associação Cantinho da 
Família, presidida por Viviane 
Arroyo, vem realizando várias 
ações sociais em prol da comu-
nidade carente da zona leste. 
Finalizando o mês de Julho, no 
dia 27, o dia esteve repleto de 
atividades, iniciadas pelo dia 
da Família no C.E.I. Alegretti, 
no bairro de Aricanduva. As fa-
mílias das mais de 80 crianças 
puderam interagir com a uni-
dade que proporcionou apre-
sentação de peça teatral, rea-
lizou exposição dos trabalhos 
desenvolvidos pelos pequenos 
notáveis, houve ainda uma 
confraternização com as do-
centes e demais funcionárias. 

A Vila Manchester recebeu 
a atenção e o carinho da equi-
pe da Associação Cantinho da 
Família, a qual realizou em pra-
ça a pintura de rosto das crian-
ças. A competente equipe da 
Subprefeitura de Aricanduva/
Carrão/Formosa organizou o 
evento “Projeto Cuidar do Seu 
Bairro” para comunidade local 
destacando as ações de zela-
doria, saúde, recreação, res-
ponsabilidade ambiental, ser-
viços de atendimento social, 
entre outros. Na oportunidade 
a equipe da Sorridents, unida-
de Carrão deu importante con-
tribuição para o evento e mais 
uma parceria foi firmada.

Mutirão nos Bairros: São Miguel Paulista 
realiza mais de 6.400 atendimentos

São Miguel Paulista, na 
Zona Leste da capital, rece-
beu no último sábado(3), a 
18ª edição do Mutirão nos 
Bairros, que aconteceu na 
Avenida  Marechal Tito, com 
ações de  zeladoria e servi-
ços, realizadas das 9h às 15h,  

Tenda do Trabalho: uma das mais procuradas pelos moradores do bairro; 450 vagas de empregos na  região

Prefeito Bruno Covas colocando a “mão na massa”, 
conserto da calçada de acessibilidade na ZL

no trecho entre as avenidas  
Nordestina e Deputado Dr. 
José A. Pinotti. Foram mais 
de 6.400 atendimentos no 
total.

“Onde o Mutirão vai é 
um sucesso”, disse o prefei-
to Bruno Covas. “Em especial 

na área da saúde com a va-
cinação, como também do 
emprego. Aqui, hoje, são 450 
vagas específicas para a re-
gião de São Miguel e, nessas 
18 edições, já foram feitos 
70 mil encaminhamentos na 
área do emprego”, informou. 

Segundo ele, os mutirões são 
importantes para diminuir fi-
las nos atendimentos, escla-
recer a população e realizar 
ações de zeladoria. “É um 
sucesso, aprovado pela po-
pulação e vamos continuar 
fazendo”, concluiu.

Vereadora Patrícia Bezerra ao lado dos Secretários mu-
nicipais Cid Torquato(SMPDE) e Carlos Bezerra Jr (SEME)

Poupatempo Móvel atende 
na Vila Formosa

Desde a última terça-fei-
ra (6), o Poupatempo Móvel 
presta serviços à população 
de Vila Formosa, zona leste 
de São Paulo. A unidade fica 
no bairro até sábado (10), 
das 9h às 16h15, na Rua 
Sargento Claudiner Evaris-
to Dias, 10 - Parque Santo 
Antônio (CEU Formosa). Os 
atendimentos no posto mó-
vel são prestados por ordem 
de chegada e organizados 
por senhas, limitadas à ca-
pacidade de atendimento. 

No Poupatempo Móvel 
os cidadãos podem solicitar 
a emissão de documentos 
como a Carteira de Identi-
dade (RG), Atestado de An-
tecedentes Criminais (AAC), 
segunda via de contas e ser-
viços públicos pela internet, 
como registro de Boletim 
de Ocorrência Eletrônico; e 

PMSP oferece mais de 3.800 oportunidades
de emprego em todas as regiões da capital

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Trabalho disponibiliza, 
por meio do CATe ¬– Centro 
de Apoio ao Trabalho e Em-
preendedorismo, o total de 
3.842 vagas de emprego nes-
ta semana, incluindo opor-
tunidades direcionadas para 
pessoas com deficiência.

Liderando o ranking es-
tão 162 vagas na área de 
telemarketing. Destas, 131 
oportunidades são direcio-
nadas para pessoas com de-
ficiência. Para se candidatar 
é necessário possuir ensino 
médio completo. A remune-
ração varia entre R$ 994 e R$ 
1.342 por mês.

Em seguida, o cargo de 
auxiliar de limpeza apresen-
ta 62 ofertas para candidatos 

Região central concentra a maioria das vagas abertas na semana
que possuam ensino funda-
mental completo e experiên-
cia de seis meses. A contrata-
ção é permanente e o salário 
gira em torno de R$ 1.110 e 
R$ 1.500.

Há ainda a possibilidade 
de atuação como operador 
de vendas. São 25 postos 
abertos para trabalhar na 
zona oeste e centro da capi-
tal com remuneração de R$ 
1.400 por mês. Já o cargo 
para assistente de vendas 
oferece 16 oportunidades de 
trabalho. Em ambos os casos, 
os candidatos devem ter en-
sino médio completo e expe-
riência de seis meses.

Além disso, há 11 vagas 
para contratação de opera-
dor de caixa, em que as em-
presas buscam candidatos 

que possuam ensino médio 
completo e com salários que 
podem variar entre R$ 1.405 
e R$ 1.497.

O montante de vagas re-
gionais é liderado pelo cen-
tro com 208 vagas. Já a zona 
sul dispõe de 180 ofertas de 
emprego, seguida pela zona 
leste, com 153. Na zona oes-
te, os munícipes podem en-
contrar 111 possibilidades 
de contratação, enquanto 
os moradores da zona norte 
contam com 80.

Todas as oportunidades 
de emprego podem ser con-
sultadas de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h em qual-
quer uma das 24 unidades do 
CATe.  É necessário apresen-
tar RG, CPF, número do PIS e 
carteira de trabalho.

também fazer consulta de 
multas de trânsito e pontu-
ação na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), entre 
outros. 

Os serviços oferecidos 
pelo Poupatempo Móvel 
são gratuitos. O cidadão 
paga apenas pela emissão 
da segunda via do RG, que 
tem uma taxa de R$ 39,80. 
O Poupatempo recomenda 
o pagamento com cartão de 
débito, por ser o meio mais 
rápido e seguro. 

A entrega do RG é rea-
lizada em data e local in-
formados no protocolo de 
atendimento. Para pessoas 
com RG emitido no Esta-
do de São Paulo e que não 
tenham pendências com a 
Justiça, o Atestado de Ante-
cedentes Criminais pode ser 
retirado na hora. 

Ação Cantinho 
da Família
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Agenda ZL
1º Festival Gastronômico do Grupo Batalha 

acontece neste fim de semana

Neste final de semana, 
nos dias 10 e 11 de agosto, 
acontece o 1º Festival Gas-
tronômico promovido pelo 
Grupo Batalha. O evento, 
que tem como objetivo 
trazer para a região uma 

opção de diversão dife-
rente, oferece atrações de 
gastronomia, lazer e cultu-
ra.

Haverá uma grande di-
versidade de alimentos 
como hambúrgueres, pas-

teis, crepes, pipoca, comi-
da japonesa, milho, por-
ções, churros, espetinho, 
chopp, drink e, por que 
não, até sorvete na cha-
pa! Diferente, não? É uma 
oportunidade para você 

ENTRADA GRATUITA - Evento contará até com sorvete na chapa

conhecer essa iguaria.
E para que os pais pos-

sam aproveitar junto com 
as crianças, o evento con-
tará com brincadeiras de 
touro mecânico, cama 
elástica e escorregadores. 

Já jovens e adultos pode-
rão curtir o show ao vivo 
com DJ.

Participe,
entrada é gratuita!

Data: 10 e 11 de agosto 
(Sábado e Domingo)

Horário: Sábado das 
11h às 22h e Domingo das 
10h às 20h

Local: Estacionamen-
to Grupo Batalha – Rua: 
Ângelo Pereira, 310 – Vila 
Matilde.

Aricanduva recebe exposição de carros antigos luxuosos
A visitação é gratuita e ocorre até o dia 29 de agosto

Para quem busca uma ati-
vidade para fazer com toda 
a família, a “Exposição de 
Carros Antigos Luxuosos”, 
no Centro Comercial Arican-
duva, é uma excelente op-
ção para o mês de agosto. 
A atração destaca veículos 
da empresa CW Class, que 
oferece serviço de condu-
ção de luxo para cerimônias 
matrimoniais e produções 

audiovisuais televisivas. A 
exposição é gratuita e ocorre 
entre 05 e 29 de agosto, das 
10h às 22h.

Serão expostos veículos 
clássicos importados e nacio-
nais como: Chevrolet Deluxe 
1954, Chevrolet Sport Sedan 
1948, Chevrolet Ramona Co-
versível, Fleet Master 1948, 
Simca 1962, entre outros, 
todos com placas pretas. 

Os veículos estarão em 
exposição em diversas loca-
lidades do maior centro de 
compras e entretenimento 
da América Latina. A ação 
tem o objetivo de reunir as 
gerações de apaixonados 
por carros antigos, desde 
adultos a crianças, a partir 
das belezas e particularida-
des que só os veículos clássi-
cos possuem.
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Vida nos bairros...
Preço do gás de cozinha varia 
até R$ 33 entre bairros de SP

Por Priscila Pacheco
Agencia Mural

Acender o fogão de casa 
pode custar 46% a mais em 
Pinheiros do que na Vila Cu-
ruçá se o cliente usar botijões 
de gás. Um recipiente de 13 
kg da Ultragaz custa R$ 94,99 
no bairro da zona oeste, e R$ 
61,99, na zona leste. 

Os dados foram obtidos 
por um levantamento da 
Agência Mural, que consul-
tou o preço do gás em todos 
os 96 distritos de São Paulo. 
A comparação foi feita com o 
mesmo produto (botijão de 
13 kg da Ultragaz), e os preços 
foram obtidos por aplicativo e 
por telefone, entre os dias 3 e 
5 de julho. A empresa foi es-
colhida por ser geralmente a 
de valor mais caro. 

O botijão custa mais nos 
bairros de Pinheiros, Campo 

Belo, Santo Amaro, Consola-
ção e República: R$ 94,99. De 
modo geral, vai ficando mais 
barato conforme o compra-
dor se afasta do centro. No 
Tatuapé e no Jabaquara, cus-
ta R$ 85. 

Os menores preços foram 
encontrados na zona leste: R$ 
64,99 no Parque do Carmo, 
São Miguel e Vila Curuçá. Há 

também valores menores no 
Grajaú (R$ 68) e no Capão Re-
dondo (R$ 73).

Impostos, logística e cri-
térios das revendedoras 
compõe o valor do produto

Embora seja exatamente 
o mesmo produto, o preço 
é definido por cada revend-
edor. Esses distribuidores di-
videm a cidade em áreas de 

abrangência, assim cada casa 
só pode pedir entrega de gás 
em um posto, e não em um 
distribuidor vizinho que co-
bre menos. No entanto, pode 
ir retirar pessoalmente. Nas 
periferias, o gás também é 
vendido informalmente em 
mercadinhos. 

“A logística é fundamen-
tal na composição dos cus-

tos que norteiam o preço do 
produto”, disse o Sindigás, as-
sociação dos revendedores, 
em nota. Outros fatores 
que compõe o preço são o 
gasto com aluguel e IPTU do 
depósito, o salário dos fun-
cionários e o interesse de lu-
cro de quem vende.

Embora custe menos 
em bairros das periferias, o 

preço do gás pesa mais no 
orçamento das famílias mais 
pobres, já que elas ganham 
salários menores.

“O gás de cozinha repre-
senta 23% do orçamento das 
famílias da classe E, com ren-
da de R$ 976,58 ao mês”, ex-
plica Júlia Ximenes, assessora 
econômica da Fecomércio-
SP. “Nas classes mais altas, o 
peso desse gasto é menor.”

A pesquisa foi feita com os 
revendedores da Ultragaz por 
ser uma empresa de maior 
abrangência e, de modo ger-
al, com os preços mais eleva-
dos.

Preços de botijões (13kg) 
da Ultragaz na capital de São 
Paulo, consultados via app e 
telefone entre os dias 03 e 05 
de julho de 2019. *Os valores 
em centavos foram arredon-
dados.

Fonte: Agência Mural

Levantamento apontou que é na zona leste onde existem os preços mais baixos do gás de cozinha

Obra em shopping na zona leste complica 
trânsito e muda rotas de ônibus

Região do entorno do shopping com congestionamentoPlaca com a única informação sobre a obra

Fotos: Raquel Porto/Agência Mural/Folhapress

Por Raquel Porto
Agência Mural

Há mais de 30 dias, uma 
obra para tapar um buraco 
tem atrapalhado moradores 
que passam pela região do 
Centro Comercial Aricandu-
va, um dos principais aces-
sos à avenida Aricanduva, na 
zona leste de São Paulo.

Apesar de ser realiza-
da em um espaço privado, 
o bloqueio tem provocado 
congestionamentos e mu-
dou a rotina de quem usa o 
transporte público na região. 
O entorno da obra está enco-
berto com tapumes, mas não 
há nenhuma placa indicando 
o tempo de início e finaliza-
ção da obra.

“Aqui estamos a Deus 
dará, pois se precisarmos de 
serviços urgentes como os 
de ambulância ou corpo de 
bombeiros, vai demorar ain-
da mais para chegar”, afirma 
a professora Rebeca Borges, 
34.   

Houve desvios de rotas 
dos ônibus e mudanças nos 
pontos finais desde 18 de 

maio. A alteração têm sido 
sentida por quem trabalha 
no local ou que utiliza a via 
sentido avenida Aricanduva.

“O ônibus que pego da 
escola até o shopping não 
desce mais no mesmo ponto, 
nem o que eu pego para ir 
para casa, eu tenho que an-
dar mais. E assim, você está 
cansada do trabalho, deu 
aula até as 23h e ainda tem 
que dar toda essa caminha-
da para conseguir pegar o 
transporte público”, reclama 
a professora.

O Centro Comercial Ari-
canduva é considerado o 
maior shopping da América 
Latina. O conglomerado é 
composto não só por lojas, 
mas também por serviços 
como o Detran (Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
São Paulo).

Procurada, a administra-
ção do shopping informou 
apenas que se trata de uma 
obra na galeria de águas plu-
viais iniciada após análise 
técnica e que a conclusão 
está prevista para 30 dias. No 
entanto, há relatos de que a 

via sofre bloqueios desde o 
final de maio.

Na região, as informações 
recebidas por quem circula 
pelo local são de que poderá 
haver bloqueio por mais tem-
po. “Só tem comentário de 
que vai demorar essa obra, 
agora quanto tempo nin-
guém fala”, afirma o motoris-
ta de táxi Carlos Américo, 47.  

Como a via ao redor do 
shopping é estreita, o trân-
sito ficou mais complicado. 
“Todo mundo perde muito 
tempo para atravessar ali, 
um percurso de cinco minu-

tos está levando agora 15 ou 
mais. Fim de semana é pior 
ainda, pois muitas pessoas 
vão ao shopping. O fluxo de 
carro é maior e é onde se ins-
tala o caos”.

A fiscal de ônibus Natália 
Valim Cardoso, 26, foi infor-
mada primeiramente de que 
a obra duraria de seis meses 
a um ano.

Ela diz que viu o momen-
to em que o local começou a 
ter problemas. Natália afirma 
que havia um buraco que au-
mentou de tamanho após a 
passagem de um caminhão. 

Houve o conserto, mas logo 
depois o impasse voltou. 
“Passaram alguns dias e num 
domingo de muita chuva o 
buraco reabriu e afundou o 
restante do solo”, diz.

A assessoria do shopping 
diz que a execução será feita 
em área interna e particular e 
que a prefeitura de São Paulo 
está ciente da obra.

A Agência Mural entrou 
em contato com as subprefei-
turas do Aricanduva e de Ita-
quera. Ambas disseram não 
ser de sua responsabilidade a 

região e não saber do que se 
trata o projeto. Por sua vez, 
a secretária das subprefeitu-
ras disse não ter informações 
sobre o projeto ou o impacto 
dele. 

No local também não foi 
encontrado nenhum agente 
da CET (Companhia de En-
genharia de Tráfego), apenas 
funcionários do Centro Co-
mercial cuidando do trânsito. 

Procurada, a CET infor-
mou que abriu uma solicita-
ção para verificar a situação 
do trânsito na região.
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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 Natally Aparecida Rodrigues de Oliveira
do Projeto Imprensa Jovem da  EMEF Assad Abdala - Jd. Maringá  

contato: emefaabdala@prefeitura.sp.gov.br

ce. As pessoas vêem as cele-
bridades e se sentem pressio-
nadas a alcançar padrões de 
beleza. 

O principal problema disso 
são os riscos à saúde. Um dos 
perigos são os transtornos 
alimentares, como anorexia, 
bulimia, ortorexia e vigorexia. 
A anorexia, por exemplo, é 
uma doença em que a pessoa 
quer ficar cada vez mais ma-
gra, ao ponto de emagrecer 
tanto que conseguimos ver 

 Padrão de beleza é um 
dos assuntos mais impor-
tantes a se debater hoje 
em dia. Na escola vemos 
muito bullying com pesso-
as que não se “encaixam” 
nesses padrões, ou porque 
são um pouco gordas ou 
um pouco magras. Essas 
atitudes reforçam precon-
ceitos e os meninos e me-
ninas ficam com a autoesti-
ma baixa. Na internet esse 
problema também aconte-

até seus ossos. Algumas 
chegam a ficar até duas se-
manas sem comer para “fi-
car bonita”. Outros podem 
ficar até em depressão, 
tentando chegar a padrões 
de beleza inalcançáveis. 

Por outro lado, hoje em 
dia existem pessoas que 
estão usando a internet de 
forma positiva para mos-
trar que não existe um úni-
co padrão de beleza. Um 
exemplo são as rappers 
Azzy e Gabz, que usam 
suas postagens nas redes 
sociais para mostrar que 
você é bonita do jeito que 
você é, e que não precisa 
fazer plástica para parecer 
a Angelina Jolie para ser 
bonita. Essas meninas pas-
sam uma mensagem muito 
boa para seu público. 

Com tudo isso, pode-
mos tirar como lição que 
não existe padrão de be-
leza, pois cada um é único 
nesse mundo maluco e 
você só precisa se aceitar 
do jeito que você é.

Padrões de beleza

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

Momento Inside Shows
CINEMA: No mês de Agosto, as telas de cinema recebem o novo filme do grande diretor 
Quentin Tarantino. “Era uma vez em... Hollywood” se passará na década de 1960, contando 
sobre o começo da carreira de um grande astro chamado Rick Dalton e seu dublê Cliff Booth. 
O filme também promete mostrar um pouco da história real da atriz Sharon Tate e do seu 
assassinato macabro. Com grandes elogios da crítica e cotado para grandes premiações, Era 
uma vez em... Hollywood chega aos cinemas brasileiros no dia 15. Leonardo DiCaprio, Brad 
Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning e muitos outros nomes estão no elenco desse 
longa. 
Um remake muito aguardado pelos fãs de filmes de terror chega aos cinema no dia 22. “O 
Brinquedo Assassino” trás de volta a história de Chucky, o boneco que assombrou gerações. 
No filme, Andy ganha de presente o boneco e começa a perceber alguns acontecimentos es-
tranhos, com o passar dos dias ele percebe que terá que lutar por sua vida e de sua mãe. No 
elenco Aubrey Plaza, Mark Hamill e Gabriel Bateman na direção Lars Klevberg. 
Para quem curte uma comédia brasileira, “Socorro, Virei uma garota!” também estreia no 
dia 22. O filme conta a história de Júlio, um garoto bem tímido, que ao ver uma estrela caden-
te faz um pedido e deseja ser uma pessoa popular no colégio. Logo ele acorda no corpo de 
uma garota extremamente popular e tem que lidar com todas essas mudanças no seu novo 
corpo. Dirigido por Leandro Neri e no elenco Manu Gavassi, Thati Lopes, Lua Blanco, Bruno 
Gissoni e Nelson Freitas.  
MÚSICA: A cantora Taylor Swift, lançara no dia 23 de Agosto o seu sétimo álbum de estúdio 
chamado “Lover”. Em algumas entrevistas a cantora promete uma pegada diferente em suas 
novas músicas e letras bem profundas. 
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ANITTA SE OFENDE COM 
PROPAGANDA DA SERASA E 

FALA DE DíVIDAS

HORÓSCOPO

Assuntos familiares po-
dem exigir atenção. Des-
de que mostre jogo de 
cintura, vai ser fácil se 
entender com os paren-
tes. Se pensa em fazer 
uma reforma ou reparos 
na casa, vá em frente. Na 
conquista, confie em seu 
charme.

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Você vai contar com rapi-
dez para tomar decisões 
no serviço. Em assuntos 
ligados à saúde, é melhor 
não acreditar em qual-
quer coisa. Se busca um 
novo amor, olhe mais ao 
seu redor. 

Mostre que leva a sério 
as suas obrigações e re-
dobre o esforço, assim, 
terá mais chance de cau-
sar boa impressão. Cuida-
do com mal-entendido no 
serviço. Pode se encantar 
com alguém à primeira 
vista.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Você terá facilidade 
para encontrar oportu-
nidades de emprego. Vai 
ser mais fácil lidar com 
serviços que exigem 
contato com o público, 
criatividade ou jogo de 
cintura. A dois, o ciúme 
pode atrapalhar.

Você vai alimentar gran-
des sonhos e não se con-
tentará com pouco. No 
serviço, agir em grupo 
pode ser a melhor pedi-
da. A vida amorosa conta 
com companheirismo e 
muito carinho.

As estrelas avisam que é 
melhor não se expor de-
mais. Você pode receber 
um dinheiro que não es-
tava esperando. Planos 
para uma viagem podem 
enfrentar imprevistos.
Saia da rotina para ani-
mar quem ama. 

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Se depender dos astros, 
você tem tudo para se 
destacar na vida profissio-
nal! O momento é ideal 
para batalhar por novas 
oportunidades ou buscar 
um aumento. Lance re-
cente pode se firmar.

Apesar do seu otimismo, 
será preciso manter os pés 
no chão no trabalho. Apro-
veite para matar a sauda-
de dos amigos. A saúde 
pede atenção: cuidado 
com os exageros. A pa-
quera pode surpreender! 

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

Se depender das estre-
las, talvez tenha que lidar 
com transformações na 
área profissional. Apro-
veite para encerrar um ci-
clo antes de se aventurar 
em algo novo. Na paque-
ra, vai esbanjar charme e 
bom humor. 

Se anda pensando em ini-
ciar uma sociedade com 
um amigo, vai contar com 
a proteção das estrelas. 
Mas, pode ser difícil man-
ter a paz entre os familia-
res. Se está saindo com 
alguém, o lance pode fi-
car sério.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Bom momento para en-
contrar novas maneiras 
de ganhar dinheiro. Lidar 
com papelada, impostos 
ou seguro pode ser mais 
fácil hoje. Os amigos po-
dem dar uma mãozinha 
na paquera. 

No trabalho, terá garra 
para batalhar pelo que 
deseja. Mas evite co-
brar demais do próprio 
desempenho ou criticar 
tanto os colegas, ok? Um 
bom papo e muito char-
me serão seus trunfos na 
conquista! 

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

MACARRÃO COM BACON 
E MOLHO BRANCO

CULINÁRIA

INGREDIENTES:
1 pacote de macarrão
2 copos de leite
1 colher de manteiga
1/2 kg de bacon frito
1 caldo de galinha
Cebola, cheiro-verde (tem-
peros a gosto)
2 colheres de maisena dis-
solvidas em leite
Milho e ervilha (opcional)
Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
Cozinhe o macarrão em 
água e sal.
Escorra e lave em água fria.
Reserve.

Frite o bacon e reserve.
Em uma panela junte a 
manteiga, a cebola picada, 
o cheiro-verde e os tem-
peros que você desejar e 
frite.
Em seguida acrescente o 
leite e o caldo de galinha e 
o sal a gosto.
Quando começar a ferver 
acrescente a maisena dis-
solvida e deixe engrossar.
Junte o bacon, o milho e a 
ervilha.
Misture tudo no macarrão, 
cubra com bastante queijo 
e leve ao forno para gratinar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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SAP
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ZENUNCURA
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CDEMOLIR
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MIMOSONEM
SBEACNE
CANDEEIRO

PARDALAOS

Vigiar
com

ronda de
soldados

Brilhar 

Fornece-
dor do

comércio
varejista

Artigo
definido

masculino
plural

Mensagem
enviada
pelo pa-
querador

Sentença
como 

"Promessa
é dívida"

Pedra
para

amolar

Delicado;
singelo

Consoan-
tes de
"nado"

Hiato de
"maestro" 

Professor
(?), amigo 
do Mickey

(HQ)

(?) pou-
cos: 

gradual-
mente

Luzes que alertam pa-
ra a intenção de mudar
a direção do veículo

Reflexão sonora
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graça

Revelação
secreta 

A letra
sinuosa

"(?), meu
caro Wat-
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Holmes
(Cin.)

Tornar-se experiente

Sílaba de
"tênis"

Morada
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Eva (Bíb.)

(?) Gore,
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lírico (pl.)
Importante
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Um, em
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(gír.)
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3o signo do
Zodíaco
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negócios
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às costas

Blusa
feminina
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elogiar

Antonio Di-
as, pintor

Carga trans-
portada

Sthefany
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não
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cutânea

2/un. 6/mimoso — pardal. 10/amadurecer — bilhetinho.
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A nitta respondeu 
pessoalmente a 
uma propaganda 

da Serasa Consumidor 
no Instagram no últi-
mo dia 6. Isso porque 
a empresa fez uma pu-
blicação irônica sobre a 
cantora, mas sem men-
cionar nomes.

O perfil da Serasa 
na rede social tentou 
chamar atenção para 
o serviço de quitação 
de dívidas da empresa: 
“Devendo 70 mil dóla-
res para uma cantora? 
Usou o cartão da amiga 
para pedir um jatinho e 
não conseguiu pagar? A 
solução está aqui: Se-
rasa Limpa Nome!”, diz 
a publicação.

Anitta respondeu ime-
diatamente. “Agradeço 
por lembrarem de mim 
e do meu trabalho. Mas 
acho muito triste fazer 
piada com um assunto 
que é o pesadelo diário de 
tantos brasileiros”, disse. 

Em 2018, um áu-
dio da cantora sobre 
os gastos que teve no 
clipe Sua Cara, com Pa-
bllo Vittar, circulou na 
internet. Anitta comen-
ta que pagou o projeto 
sozinha e que alguém 
(que seria Pabllo) que-
ria mordomia para lo-
comoção no deserto, 

cenário da produção.
Durante o carna-

val deste ano, Pabllo 
mencionou:“Estou de-
vendo US$ 70 mil, 
amor!”. Na ocasião, 
Anitta argumentou: “Eu 
nunca disse que nin-
guém me deve nada”.

Na publicação da 
empresa a cantora de-
sabafou que a família 
dela, antigamente, vi-
via com dívidas e que a 
palavra Serasa a deixa-
va com medo.

“Meu pai e minha mãe 
tiveram problemas com 
Serasa durante toda a 
minha adolescência e 
eu chorava diariamen-
te por medo de perder 
as pouquíssimas coisas 
que tínhamos. De não 
ter onde morar. Nem 
tinha entendimento pra 
saber se isso era possí-
vel ou não. Mas morria 
de medo. Se a ideia da 
brincadeira era virali-
zar as redes do Sera-
sa, informo que infeliz-
mente jovens que nem 
tem como resolver a 
situação dos pais olha-
ram isso e começaram 
a fomentar um monte 
de medos na cabeça, 
como eu já fiz na minha 
adolescência. Por favor, 
não façam mais isso”, 
concluiu.
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Saúde & Bem Estar
57% dos cigarros vendidos

no Brasil são ilegais
Pesquisa realizada pelo 

Ibope aponta crescimento 
no mercado ilegal de cigar-
ros pelo sexto ano consecuti-
vo: 57% de todos os cigarros 
consumidos no país em 2019 
foram ilegais, sendo que 
49% foram contrabandeados 
(principalmente do Paraguai) 
e 8% foram produzidos por 
fabricantes nacionais que 
operam de forma irregular. 
Com isso, 63,3 bilhões de ci-
garros ilegais inundaram as 
cidades brasileiras. O núme-
ro deste ano representa um 
crescimento de 3 pontos per-
centuais em relação à pes-
quisa de 2018.

Com isso, pela segunda 
vez desde o início da pes-
quisa, a arrecadação de im-
postos do setor será inferior 
à sonegação causada pela 
ilegalidade: R$ 12,2 bilhões 
contra R$ 12,6 bilhões. Esse 
valor, se revertido em be-
nefícios para a população, 
poderia ser usado para a 
construção de 132 mil casas 
populares, 25 mil Unidades 
Básicas de Saúde ou 6,3 mil 
creches.

Aricanduva realiza o
18º Mutirão da Catarata

As inscrições são gratuitas 
e vão até o dia 12 de agosto, 
de segunda a sábado, das 
10h às 22h

O Centro Comercial Ari-
canduva realiza o 18° Mu-
tirão da Catarata. A ação é 
direcionada a pessoas com 
mais de 50 anos e com baixa 
visão e ocorre em parceria 
com o Instituto São Paulo de 
Ação Voluntária, com o Espa-
ço Cultural Gilson Barreto e 
com a Cesmo Oftalmogia.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas entre 
as lojas Renner e Centauro 
do Shopping Aricanduva, de 
segunda a sábado, das 10h 
às 22h, até o dia 12 de agos-

No dia 24 de 
agosto de 2019 
acontecerá em 
todo o Brasil o 

Mc Dia Feliz e neste ano o Ro-
tary Club de São Paulo Arican-
duva, em parceira com o Insti-

to. Para participar é preciso 
levar documento com foto e 
comprovante de residência. 
Caso a inscrição seja para 
terceiros, o responsável deve 
levar seu documento pessoal 
junto com os documentos do 
paciente.

Ao longo de 17 anos, o 
Mutirão permitiu que 260 
mil pessoas fossem atendi-
das, com a realização de mais 
de 28 mil cirurgias. O evento 
recebeu o prêmio de melhor 
ação social em Shoppings 
Centers do Brasil, pela Fun-
dação Getulio Vargas e pela 
Associação Brasileira de Sho-
ppings Centers (Abrasce) em 
2005.

Para o presidente do Ins-
tituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial (ETCO), Edson 
Vismona, o dado do Ibope é 
extremamente grave, e mostra 
que as políticas de combate ao 
tabagismo estão sob ataque 
direto do crime organizado. 
“Dos quase 111 bilhões de ci-
garros vendidos anualmente 
no Brasil, apenas 47 bilhões se 
submetem às normas fitossa-
nitárias e a toda a regulamen-
tação seguida pela indústria le-
gal. Ou seja, a imensa maioria 
dos fumantes brasileiros não 
está mais sendo influenciada 
pelos esforços oficiais de redu-
ção do tabagismo”, afirma.

Rotary Aricanduva
participa do McDia Feliz

tuto Ronald Mc Donald, Tucca 
e Hospital Santa Marcelina, 
venderão tíquetes cuja renda 
será integralmente revertida 
ao Centro de Oncologia Pe-
diátrica da Tucca, no Hospital 
Santa Marcelina, em Itaquera.
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