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Comerciantes discutem sistema viário
e implantação de Zona Azul no bairro

Veja na Pág. 2

Para tentar resolver o 
problema de tráfego nas 
principais avenidas da Vila 
Matilde, comerciantes, en-
genheiros e subprefeitura 
reuniram-se para discutir o 
assunto.

Algumas sugestões fo-
ram colocadas para análi-
se, dentre elas, a implanta-
ção de Zona Azul na região, 
porém essa opção, no mo-
mento, não foi aceita pela 
maioria dos presentes. De 
acordo com a Sub Penha,  
haverá novas reuniões.

Leia na pág. 2Principais avenidas do bairro ficam travadas, comerciantes buscam alternativas para melhorar o trânsito sem prejudicar as vendas

Foto: Bruno Lucca



São Paulo/SP - Outubro/20192

Rua Rio da Bagagem, 78
Vila Matilde - São Paulo - SP

CEP 03531-060
Tel: (11) 99267-9768

atendimento@infoleste.com.br
site: www.infoleste.com.br

Impressão:
S/A O Estado de S. Paulo

Este Jornal não se responsabiliza 
por matérias assinadas ou 

por  publicidade paga.

Fundador/Diretor Editorial:                            
Alexandre Bueno

Criação e Designer: 
Lucia Borges Bueno

Jornalista: 
Alexandre Bueno 

(MTb 84300/SP)

Jornal INFOLESTE 
faz parte da

Expediente:

Veículo de comunicação da empresa INFOLESTE Editora Jornalística Ltda
A distribuição do Jornal Infoleste é GRATUITA, entregue porta-a-porta, nas principais ruas e avenidas 

de  alguns bairros da Zona Leste/SP: Estações do Metrô de São Paulo, comércio da região, residências, 
indústrias, escolas, universidades, bancas de jornais e repartições públicas.

Vila Matilde - Tatuapé - Vila Carrão - Penha - Vila Guilhermina - Cidade Patriarca
Artur Alvim - Vila Formosa - Vila Talarico - Jardim Maringá - Vila Dalila - Jardim Anália Franco

Nessa semana iniciou 
as obras de demolição 
do antigo Hospital de Vila 
Carrão. Em postagem na 
página da Subprefeitura 
ACF, no Facebook, a sub-
prefeita Fernanda Galdi-

Na noite do último dia 
15, comerciantes Vila Dali-
la, distrito de Vila Matilde, 
reuniram-se com o sub-
prefeito da Penha, Thiago 
Della Volpi, e engenheiros 
para discutirem uma pos-
sível reformulação do trá-
fego da via, desde a “Praça 
da Toco” na Rua Dona Ma-
tilde, até aproximadente o 
o número 1.000 da avenida 
Waldemar Carlos Pereira.

Algumas sugestões fo-
ram colocadas para análi-
se, dentre elas, a implanta-
ção de Zona Azul na região, 
porém essa opção, no mo-
mento, não foi aceita pela 
maioria dos presentes.

Moradores reclamaram 

O Sindicato Nacional dos 
Aposentados, Pensionistas e 
Idosos repudia a declaração 
de João Doria, governador 
do Estado de São Paulo, que 
durante evento no municí-
pio de Taubaté, contrapôs a 
manifestantes chamando-os 
de “aposentados”, como se 
fosse um palavrão a condição 
daqueles que trabalharam 
uma vida inteira e conquista-
ram o direito da aposentado-
ria. 

Como se não bastasse, o 
governador ainda falou para 
que eles fossem “comer pão 
com mortadela com as mães”. 
Além de ofender aos 36 mi-

Política & Comunidade
Prefeitura começa demolição do 
antigo Hospital da Vila Carrão

no, fez o seguinte comen-
tário: “no dia 13 de Junho 
anunciamos em conjunto 
com a Secretária de Saú-
de, por meio do Secre-
tário Edson Aparecido, o 
primeiro passo, que é a 

demolição.
A Subprefeitura está 

dando início a obra, e en-
tregará para a Secretária 
de Saúde, que dará conti-
nuidade”, concluiu Galdi-
no.

Essa promessa de con-
trução de uma rede hos-
pitalar para o bairro é 
antiga, muitos morado-
res aguardam ansiosos e 
esperam que desta vez a 
promessa vire realidade.

Placa colocada no local da obra: Previsão de execução em 90 dias, até 09/01/2020

Sistema viário de Vila Matilde
é discutido em reunião

que não foram comunica-
dos sobre esse encontro. 
O presidente da SAVM - 
Sociedade Amigos de Vila 
Matilde, Alexandre Bueno, 
fez seu comentário a res-
peito ”espero que os mo-
radores e mais lideranças 
comunitárias participem 
da próxima reunião, pois 
esse assunto é de interesse 
de todos e não apenas dos 
comerciantes da principal 
avenida do bairro, afinal de 
contas, tal mudança afeta-
rá diretamente a vida e o 
bolso dos Matildenses”.

A subprefeitura da Pe-
nha informou que o as-
sunto será discutido nova-
mente em outras reuniões.

Subprefeito da SubPenha - projeto “Envolvidos”

Fotos: Mauro Borges Filho

Doria desrepeita os 36 milhões 
de aposentados brasileiros

“Vai pra casa, vagabundo; vai pra casa, aposentado”, gri-
tou Doria para os manifestantes no evento em Taubaté

lhões de aposentados brasi-
leiros, também demonstrou 
desconexão com a realidade 
social do país e preconceito 
com os milhões de cidadãos 
que não podem usufruir de 
uma vida nababesca.

Diante de tamanha infeli-
cidade, a questão que se ver-
ticaliza é: - Esse é o político 
que sonha em ser presiden-
te do Brasil? Justamente em 
uma nação onde o segmento 
que mais cresce é justamente 
o dos idosos, aposentados e 
pensionistas.

Por João Inocentini, 
Presidente do Sind. Nacional dos 

Aposentados, Pensionistas e Idosos

Lei de Regularização de Edificações na 
capital paulista é sancionada por Covas

Legislação busca desburocratizar a vida do munícipe e de quem 
empreende na cidade, além de aprimorar o planejamento urbano

O prefeito Bruno Co-
vas sancionou na última 
quarta-feira(16) a Lei de 
Regularização de Edifica-
ções, que popularmente 
ficou conhecida como “Lei 
de Anistia”. A partir de 
agora, todos os munícipes 
que apresentam algum 
tipo de irregularidade em 
seus imóveis construídos 
até julho de 2014 e se en-
quadram nas regras da lei, 
poderão se regularizar e se 
adequar às normas da Pre-
feitura.

A Prefeitura não está 
perdoando as irregularida-
des das edificações cons-
truídas até julho de 2014, 
como o termo “anistia” 
sugere, mas apresentando 
uma alternativa de ajuste 
àqueles que estiverem em 
desacordo com a legisla-
ção municipal de ordena-
mento do território.

Segundo o prefeito Bru-
no Covas, trata-se de um 
dos projetos transforma-
dores implementados na 
cidade. “Com essa lei a 
cidade de São Paulo vira 
a página da ilegalidade. 
Quem se posiciona con-
trário está, na verdade, 
defendendo a insegurança 
e a corrupção. Não tenho 

a menor dúvida que esse 
projeto  é um ganho muito 
grande da transparência, 
legalidade e segurança ju-
rídica na cidade”, desta-
cou.

O objetivo do município 
é conceder à população a 
garantia sobre seu imóvel 
– residencial ou comercial 
–, permitindo seu finan-
ciamento, transferência, 
aluguel ou venda de forma 
regular. Além de desburo-
cratizar e simplificar a vida 
da população e de quem 

empreende e contribui 
para o desenvolvimento 
econômico da cidade.

A propositura de uma 
Lei de Regularização de 
Edificações está prevista no 
artigo 367 do Plano Diretor 
Estratégico (Lei nº 16.050), 
de 2014. O texto sanciona-
do nesta quarta-feira (16) 
autoriza a regularização de 
edificações construídas até 
a publicação do referido 
Plano, ocorrida em 31 de 
julho de 2014.

Um Decreto regulamen-

tador será publicado em 
até 60 dias e a Lei entra 
em vigor a partir do dia 1º 
janeiro de 2020.

A medida advém da 
necessidade de regulari-
zar inúmeras edificações 
da cidade que possuem 
condições adequadas de 
segurança e acessibilida-
de, mas que continuam 
em situação irregular por 
não possuírem alvarás de 
obras emitidos pelo Mu-
nicípio, ou simplesmente 
pela mudança da legisla-
ção nos últimos anos, que 
inviabilizou a regularização 
de imóveis construídos em 
décadas anteriores. 

A Prefeitura estima que 
a proposta da Lei de Regu-
larização alcance até 600 
mil imóveis irregulares na 
modalidade automática e 
outros 150 mil nas moda-
lidades comum e declara-
tória.

O prazo para o proto-
colo de processos de regu-
larização será de 90 dias, 
tendo início no dia 1º de 
janeiro de 2020. 
Mais informações acesse

o site da prefeitura:  
http://meuimovelregular.

prefeitura.sp.gov.br/

Existem casos em que a regularização não se apli-
ca, como por exemplo, loteamentos irregulares
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Zona Leste em festa...

Está na Zona Leste
 e tem dificuldade em
criar seu currículo?
A Prefeitura descomplica. 

Descomplica SP São Miguel Paulista 
Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 • Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

PREFEITURA DE SÃO PAULO INFORMA:

SAIBA MAIS EM
PREFEITURA.SP.GOV.BR

Para simplificar a vida de quem precisa tirar documentos, dar entrada 
em benefícios sociais e até mesmo para quem procura emprego ou quer 

empreender, a Prefeitura de São Paulo criou o Descomplica SP. São mais de  
250 serviços à disposição do cidadão, com atendimento ágil e descomplicado.

As empresas estabe-
lecidas na Cidade de São 
Paulo, devem, por Decre-
to Municipal, providenciar 
o cadastramento junto a 
Amlurb - Autoridade Mu-
nicipal de Limpeza Urbana, 
mesmo aquelas que não 
são consideradas Grande 
Gerador de Resíduos.

Se você é Pessoa Jurídi-
ca estabelecida na Cidade 
de São Paulo e ainda não 
fez o cadastro, acesse: 

Encerra este mês o prazo para empresas 
fazerem o cadastro na AMLURB

https://www.crte.com.br/cadastro 

ou pra quem já tem cadastro:
https://www.ctre.com.br/login

Cadastre-se e siga o pas-
so a passo. É muito simples, 
fácil e rápido. Gratuito para 
quem é pequeno gerador 
de resíduos.

Atenção para situações 
como: condomínios, edifí-
cios e shoppings,  a legisla-
ção é diferente. Antes, con-
tate a administradora para 
obter informações.

Embora o Decreto Muni-
cipal determina que “todas 
as empresas” são obrigadas 
a fazerem o cadastro sob 
pena de multa, a fiscaliza-
ção da Amlurb entende que 
Pessoa Jurídica que não 
dispensa resíduos, estaria 
dispensada do cadastro, no 
entanto, com base no De-
creto Municipal recomen-
damos que todas as em-
presas realizem o cadastro 
para evitar multas, exceto 
os Micro Empreendedores 
Individuais – MEI, que não 
são considerados empre-
sas, mesmo tento CNPJ.

O cadastro AMLURB é 
até o dia 31/10/2019, desta 
forma orientamos que não 
deixem para o último dia, 
pois pode ocorrer instabi-
lidade no site entre outros 
problemas que podem pre-
judicar a realização do ca-
dastro.

Fonte: King Contabilidade

Falta de cadastro no sistema da Amlurb pode resultar 
em multa de R$ 1.639,60 (Fecomercio.com.br)

Sessão solene para comemorar 
352 anos de Penha de França
No último dia 28 de 

Setembro, em comemora-
ção ao 352º aniversário do 
bairro Penha de França, o 
vereador Toninho Paiva, 
trouxe para a sede da Dis-
trital Penha, da Associação 
Comercial de SP, uma ses-
são solene da Câmara Mu-
nicipal para homenagear 
um dos mais tradicionais 
bairros da Zona Leste.

Estavam presentes co-
merciantes, lideranças co-
munitárias e o Subprefeito 
da região.

Mais de mil atletas participaram da 12ª corrida Droga Mata
Com mais de 1300 ins-

crições onlines, esgotadas 
em apenas vinte e cinco 
minutos no site oficial, já 
era esperado o sucesso da 
12ª Corrida e Caminhada 

Droga Mata.
Realizada no último do-

mingo de setembro(29), 
essa que já virou uma das 
mais tradicionais corridas 
de rua de São Paulo, tem 

como objetivo principal 
divulgar os problemas cau-
sados pelas drogas e, ao 
mesmo tempo, alertar a 
população sobre a impor-
tância da prática esportiva.

Foram arrecadadas 
mais de duas toneladas de 
alimentos que foram do-
ados para entidades que 
prestam assistência à pes-
soas carentes da região.

Mauro Borges, criador 
da Campanha, agradeceu a 
todos pela participação e, 
principalmente, os apoia-
dores, patrocinadores e 
realizadores deste even-

to: Vereador Toninho Pai-
va, Subprefeito da Penha, 
Thiago Della Volpi, Sandra 
Silva, Allibus Transportes, 
Willams Santos,  grupo Ba-
talha, Band FM e Sabesp.

Autoridades e patrocinadores vieram prestigiar o evento Raul (Band FM), ao lado de Mauro Borges, agitou a galera
1ª Viviane 21”08 , 2ª Animal 
21”37 e 3ª Núbia 22”55

1º Johnatas 15”41, 2º Adalber-
to 17”06 e 3º Humberto 17”10

Parabéns  Vila Formosa! 
96 anos de história e progresso

Este mês o bairro de 
Vila Formosa completa 
96 anos, e a Subprefeitu-
ra AFC  - Aricanduva/For-
mosa/Carrão - organizou 
vários eventos para não 
deixar essa data passar em 
branco.

No domingo, 20, na Pra-
ça Dr. Sampaio Vidal – co-
ração do bairro - muitas 
atrações foram realizadas 
para os moradores e fre-
quentadores desta região: 
desfiles de carros antigos, 
brinquedos infláveis,  fei-

ra gastronômica, janela 
da fama, show de luta li-
vre, atendimento jurídico,  

atendimento à saúde e 
apresentações culturais de 
artistas regionais.

Subprefeita AFC Fernanda Galdino(centro) e lideranças locais
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Mutirão nos Bairros
Mais de 600 vagas de empregos 

foram oferecidas para região
Por Alexandre Bueno

“Giro na Vila”

Com mais de 4.000 aten-
dimentos, a 27ª edição do 
Mutirão nos Bairros, ocorri-
da no último sábado, (19), 
na região da Subprefeitura 
Penha, trouxe para o bairro 
de Vila Matilde uma série 
de serviços para popula-
ção. Entre os serviços ofe-
recidos, a procura maior 
foi na tenda de emprego 
(SMDT/CATe), mais de seis-
centas vagas foram coloca-
das à disposição, teve gente 
que chegou na fila na noite 
anterior, porém para alguns 
o sacrifício valeu a pena, já 
sairam de lá com entrevista 
agendada.

Secretários municipais da Casa Civil e Pessoa com Deficiência, Orlando Lindório e Cid Torquato, respectivamente, os vereadores Toninho Paiva, Gilson 
Barreto e João Jorge, subprefeitos Thiago Volpi e Fernanda Galdino, diretores da Sociedade Amigos de Vila Matilde  e representantes da imprensa regional

Associação Cantinho da Família: pintura facial nas crianças Blocos carnavalescos da região desfilaram e marcaram o ritmo do Carnaval de Vila Esperança, que completará 100 anos 

Os municípes puderam 
contar ainda com atendi-
mentos nas áreas da Saúde, 

vacinação contra o saram-
po, Sustentabilidade - Ten-
da Ambiental (LOGA/LIMPA 

SP/PAVS), Doação de Livros 
(SMC), Dia PET (orienta-
ção veterinária e emissão 

de RGA), atividades para 
as crianças, brinquedos e 
pintura facial, cortes de 

cabelo, aula de zumba e 
apresentações culturais de 
artistas locais.

Tenda de emprego, pessoas chegaram na fila na noite anterior, vários já sairam com entrevistas agendadas para trabalhar em empresas da região

Corte de cabelo e barbearia
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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

escola ter uma horta?
Tais (mãe da aluna Beatriz, 

5ºA): “É muito importante 
para o próprio desenvolvi-
mento das crianças, respon-
sabilidade e disciplina, e tam-
bém para se preocupar com a 
alimentação saudável”. 

Qual a importância
desse projeto?

João e Adriana Ortega (vo-
luntários): “O projeto ajuda 
na convivência entre alunos  
professores, no aprendizado 
sobre como cultivar a horta, 

No último dia 05 de 
outubro, a horta da EMEF 
Assad Abdala iniciou uma 
nova fase. Com ajuda de 
voluntários, da UBS Jardim 
Maringá, dos estudantes e 
de toda equipe escolar, o 
espaço ganhou novos can-
teiros com acessibilidade e 
está aberto para a comuni-
dade. 

Para saber mais sobre o 
tema, entrevistamos alguns 
participantes do evento.

O que você acha sobre a 

a alimentação saudável, 
como funciona um proces-
so de plantação e colheita, 
a importância do meio am-
biente. É teoria e prática na 
escola, é cooperação”. 

A horta pode ajudar no 
desempenho dos alunos?

Adrielly (estagiária): 
“Sim, de várias formas. 
Ajuda na alimentação, no 
contato com a terra, e é 
um conhecimento que eles 
podem aprender para fazer 
em casa”. 

Ampliação da Horta da 
EMEF Assad Abdala

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

Momento Inside Shows
CINEMA: Em 03 de Outubro um dos heróis mais amados e odiados dos quadrinhos, ganhou 
seu primeiro filme solo nos cinemas, Coringa chegou quebrando recordes em bilheterias e 
mexendo com o público. O eterno rival do Batman já era muito querido e um personagem 
muito complexo, nesse filme chamado “Coringa”, Arthur Fleck um humorista e palhaço, en-
contra bandidos em Gothan e acaba sofrendo alguns traumas, sempre sendo ridicularizado 
e tendo que entender seus próprios fantasmas, ele acaba se tornando o vilão que vimos em 
alguns filmes antigos do Batman. Com uma fotografia mais fria, luzes que mostram o humor 
do personagem e um grande roteiro, Joaquin Phoenix se entrega completamente ao papel de 
Coringa e deixa não só o público de boca aberta, como também a crítica especializada. 
Uma comédia brasileira voltada ao público jovem também chegou aos cinemas em 03 de 
Outubro, “Ela Disse, Ele Disse” é baseado no livro da escritora Thalita Rebouças. No filme 
conhecemos a história de Rosa e Leo que são dois adolescentes e precisam lidar com os 
problemas da escola, no amor e inveja de amigos. O elenco conta com Maísa Silva, Matheus 
Lustosa, Duda Matte e muitos outros. 
A Disney lançou no dia 17 mais um live-action nos cinemas, “Malévola 2” se passa cinco 
anos depois do primeiro filme, Aurora está pronta para se casar com o príncipe Philipe, mas 
Malévola não concorda com sua união e os atritos com a futura sogra de Aurora começam. 
Angelina Jolie retorna ao papel da vilã clássica da Disney, Elle Fanning é novamente Aurora e 
a novidade fica por conta de Michelle Pfeiffer. 
MÚSICA: A atriz e cantora brasileira Larissa Manoela lançou seu novo álbum de inéditas cha-
mado “Além do Tempo”. Em entrevistas, ela disse que este novo trabalho mostra seu ama-
durecimento e sua nova musicalidade. A turnê pelo Brasil já começou e ela promete grandes 
performances e muita dança no palco. 

Inova Educação
Todos os estudantes dos 

anos finais do Ensino Funda-
mental e das três séries do 
Ensino Médio das escolas es-
taduais de São Paulo vão ter, 
a partir de 2020, duas aulas 
semanais de projeto de vida, 
duas de eletivas e uma de tec-
nologia.

 Entre as opções para o 
componente curricular ele-
tivas, os alunos terão temas 
como empreendedorismo, éti-
ca e cidadania, olimpíadas de 
conhecimento, teatro, comuni-
cação não violenta e mediação 
de conflitos, dentre outros.

Além disso, serão disponi-
bilizadas duas aulas semanais 
de projeto de vida, onde os 
estudantes farão atividades 
para definirem seus objetivos, 
planejarem seus rumos futuros 
e se organizarem para chegar 
onde querem. As atividades 
abrangem ética e cidadania, 
sonhos, projetos na comuni-
dade, mundo do trabalho, vida 
acadêmica etc.

A aula de tecnologia preten-
de trabalhar com os estudantes 
o pensamento computacional, 
letramento digital e tecnolo-
gias digitais da comunicação e 
informação. Será estruturado 
para ocorrer independente-
mente do nível de maturidade 
tecnológica da escola, ou seja, 
os alunos poderão se benefi-
ciar das descobertas que a tec-
nologia permite, qualquer que 
seja a quantidade de compu-
tadores, qualidade da conexão 
à internet ou nível de familia-
ridade dos professores com as 
tecnologias digitais. O objetivo 
é usar a tecnologia como ferra-
menta para comunicação, cria-
ção de projetos e soluções.

Governo de SP lança novo currículo escolar,
regras já valerão para escolas estaduais em 2020
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Após quatro anos de 
casamento, chegou ao fim 
o relacionamento de Thia-
guinho e Fernanda Souza.
Por meio das redes sociais, 
os dois, aliás, compartilha-
ram um texto, se pronun-
ciando sobre o término da 
relação. 

“Após oito anos e meio 
de relacionamento, em 
respeito a todos que nos 
acompanham, viemos co-
municar que não somos 
mais um casal. O motivo da 
decisão é que percebemos 
que nossa relação se trans-
formou numa linda ami-
zade. No nosso caso, foi 
um processo natural, com 
muita maturidade e amor. 
Somos gratos por tudo que 
acrescentamos na história 
um do outro e isso nos dá 
a certeza que estaremos li-
gados para o resto da vida. 
Somos seres humanos (as-
sim como você que está 
lendo isso), com nossos co-
rações tristes, porém con-
fiantes que nossa amizade 

THIAGUINHO E FERNANDA SOUZA 
ANUNCIAM SEPARAçãO

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)

TORTA DE FRANGO 
DE LIQUIDIFICADOR

CULINÁRIA

INgREDIENTES:
Massa:
500 ml de leite
250 ml de óleo de soja
3 xícaras de farinha de trigo
1 colher (café) de sal
4 ovos
2 colheres (café) de fer-
mento
25 g de queijo parmesão 
ralado
1 pitada de orégano
Recheio:
1 peito de frango grande 
cozido por 30 minutos em 
panela de pressão e desfia-
do
1 lata de palmito picado
1 lata de ervilha com milho
100 ml de molho de toma-
te
1 tomate picado
1 cebola picada
azeitonas
orégano 
MODO DE PREPARO
Recheio:
Misture todos os ingredien-
tes em uma bacia até obter 
uma consistência firme e 
reserve.

Massa:
Reserve o queijo.
Bata os demais ingredien-
tes da massa no liquidifica-
dor e acrescente por últi-
mo o fermento.
Despeje metade da massa 
em uma assadeira grande 
de inox ou alumínio, unta-
da com manteiga.
Acrescente o recheio por 
cima e cubra com o restan-
te da massa.
Polvilhe queijo parmesão e 
coloque para assar em for-
no alto (220° C), preaqueci-
do, por 40 minutos.
INFORMAçÕES 
ADICIONAIS:
Veja outras receitas de 
torta de liquidificador aqui 
no TudoGostoso: torta de 
liquidificador com carne 
moída, torta de liquidifica-
dor de legumes, torta de 
liquidificador de calabresa 
e cebola, torta de liquidifi-
cador com queijo, torta de 
liquidificador vegana, torta 
de liquidificador de bróco-
lis e muito mais!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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ROP
CATAPULTA

TATAMEARM
SOBERANA
AENATUA
MICOGAME

MERACIAI
ANALFABETO

TMALIIU
SOVACOLS

CEARRIMO
VIRISAVOS

VDANRC
SILENCIOSA

LIMPASER

Antigo en-
genho de 
guerra

que lança
pedras 

Cerimônia
realizada
pelo juiz
de paz

O clima
da região
tempe-
rada

Realiza
operação
cirúrgica

Esteira em 
que se pra-
tica judô

A mulher
que rege
uma mo-
narquia

As cinco
vogais do
alfabeto

Pedido
feito à
pessoa
nervosa

O talher
que corta

(pl.)

Item do
material
escolar

(pl.)

Mulher de
príncipe
indiano

Maior
prêmio do
Cinema 

americano

Frações da
unidade
acima de

dez
Aquela
que não

faz
barulho

Lêdo Ivo,
escritor

alagoano

Transpi-
ração 

malchei-
rosa 

Lava com
água e
sabão

Ente;
criatura

Armadilha 
para roedor

Tabela
(abrev.)

(?) do pé:
a sola

(?)
craniano,

causa frequente de
mortes em acidentes

Axila (pop.)

Que não
sabe ler e
escrever

Hiato de
"maestro"

Pura;
simples

Pagar
(?): dar
vexame
(gíria)

País
africano 

Enxergar;
avistar

Amparo
(fig.)

Da mesma
maneira

No caso de

Ácido ri-
bonuclei-
co (sigla)

Minha e 
(?): nossa
Revista em
quadrinhos

Quentura

Jogo
eletrônico
(p. ext.)

Braço,
em inglês
Vitamina 

da cenoura

Gemido;
lamento

Másculos

Tecla "apa-
gar" de cal-
culadoras

3/aca — arm — rna. 4/game — mali. 6/arrimo — tatame.

PASSATEMPO

Fo
to

s:
 R

ep
ro

du
çã

o 
In

st
ag

ra
m

Ilumine as 
áreas claras 

com corretivo, 
iluminador ou 

sombras em tons 
claros.

Para afinar, 
use blush 
brozer ou 
sombras 
terrosas 

nas áreas 
com traçado 

escuro

e amor nos guiarão como 
tem feito diariamente. 
Todo o contrário não será 
mera especulação. Nos-
so casamento termina em 
paz. Não estranhem se nos 
encontrarem um na com-
panhia do outro daqui pra 
frente. Não se esqueçam, 
existem duas pessoas do 
lado de cá, escrevendo jun-
tas essa mensagem. Nos-
sas dores devem ser res-
peitadas e também as dos 
nossos familiares, pois com 
certeza é dessa maneira 
que você gostaria de ser 
tratado, ou que tratassem 

as pessoas que você ama.
Durante esses oito anos, 
tentamos levar nosso re-
lacionamento e nossa vida 
pessoal da maneira mais 
discreta possível. Apesar 
de sermos pessoas públi-
cas, é muito difícil ter que 
dividir algo tão íntimo aqui. 
Pedimos respeito ao comu-
nicarem nossa decisão. O 
que o mundo precisa nesse 
momento não é de pesso-
as despejando sentimen-
tos e comentários ruins 
em cima da dor do outro, 
um padrão repetitivo, sen-
sacionalista e desneces-

sário, que fere quem está 
do lado de cá. É NECESSÁ-
RIO ser amor por onde for. 
Por aqui, nós, Fernanda e 
Thiago, acolhemos um ao 
outro, nos damos as mãos 
e seguimos guiados por 
Deus e pelo nosso amor, 
amizade e respeito que 
sempre tiveram um lema: 
Unidos até depois do fim. 
Thiago e Fernanda”, foi o 
texto compartilhado, por 
ambos, na internet.

Thiaguinho e Fernanda 
oficializaram a união, em 
2015, numa bela cerimô-
nia, realizada em SP.

BELEzA - dICA dE MAkEUP
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Sintomas, tratamentos, causas e prevenção
Quais são os sintomas?

O sintoma mais comum 
de câncer de mama é o 
aparecimento de nódulo, 
geralmente indolor, duro 
e irregular, mas há tumo-
res que são de consistên-
cia branda, globosos e 
bem definidos. Outros si-
nais de câncer de mama 
são:

• edema cutâneo (na 
pele), semelhante à 
casca de laranja;

• retração cutânea;
• dor;
• inversão do mamilo;
• hiperemia;
• descamação ou ulce-

ração do mamilo;
• secreção papilar, es-

pecialmente quando 
é unilateral e espon-
tânea.

A secreção associada 
ao câncer geralmente é 
transparente, podendo 
ser rosada ou avermelha-
da devido à presença de 
glóbulos vermelhos. Po-
dem também surgir linfo-
nodos palpáveis na axila.

Esses sinais e sintomas 
devem sempre ser inves-
tigados, porém podem 

estar relacionados a do-
enças benignas da mama.

A postura atenta das 
mulheres em relação à 
saúde das mamas, que 
significa conhecer o que 
é normal em seu corpo e 
quais as alterações con-
sideradas suspeitas de 
câncer de mama, é fun-
damental para a detecção 
precoce dessa doença.

Qual o tratamento?
Para o tratamento de 

câncer de mama, o Siste-
ma Único de Saúde (SUS) 
oferece todos os tipos de 
cirurgia, como mastec-
tomias, cirurgias conser-
vadoras e reconstrução 
mamária, além de radio-
terapia, quimioterapia, 
hormonioterapia e trata-
mento com anticorpos.

A lei nº 12.732, de 
2012, estabelece que o 
paciente com neoplasia 
maligna tem direito de se 
submeter ao primeiro tra-
tamento no SUS, no prazo 
de até 60 dias a partir do 
dia em que for firmado o 
diagnóstico em laudo pa-
tológico ou em prazo me-
nor, conforme a necessi-

dade terapêutica do caso.
É importante reforçar 

que, para que o prazo da 
lei seja garantido a todo 
usuário do SUS, é neces-
sária uma parceria direta 
dos gestores locais, res-
ponsáveis pela organiza-
ção dos fluxos de aten-
ção. Estados e municípios 
possuem autonomia para 
organizar a rede de aten-
ção oncológica e o tempo 
para realizar diagnóstico 
depende da organização e 
regulação desses serviços.

O tratamento do cân-
cer de mama é feito por 
meio de uma ou várias 
modalidades combinadas. 
O médico vai escolher o 
tratamento mais adequa-
do de acordo com a locali-
zação, o tipo do câncer e a 
extensão da doença.

Como prevenir?
A prevenção do cân-

cer de mama não é total-
mente possível em fun-
ção da multiplicidade de 
fatores relacionados ao 
surgimento da doença e 
ao fato de vários deles 
não serem modificáveis. 
De modo geral, a preven-

ção baseia-se no controle 
dos fatores de risco e no 
estímulo aos fatores pro-
tetores, especificamente 
aqueles considerados mo-
dificáveis.

Os principais fatores 
de risco comportamen-
tais relacionados ao de-
senvolvimento do câncer 
de mama são: excesso de 
peso corporal, falta de ati-
vidade física e consumo 

de bebidas alcoólicas.
Estima-se que por meio 

da alimentação, nutrição 
e atividade física é possí-
vel reduzir em até 28% o 
risco de a mulher desen-
volver câncer de mama. 
Controlar o peso corporal 
e evitar a obesidade, por 
meio da alimentação sau-
dável e da prática regular 
de exercícios físicos, e evi-
tar o consumo de bebidas 

alcoólicas são recomen-
dações básicas para pre-
venir o câncer de mama. 
A amamentação também 
é considerada um fator 
protetor.

A terapia de reposição 
hormonal (TRH), quando 
estritamente indicada, 
deve ser feita sob rigoro-
so controle médico e pelo 
mínimo de tempo neces-
sário.

PROMOÇÃO PARA
O VAREJO: 

 
BANDEJA COM 
30 UNIDADES

APENAS R$ 29,99
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CORRA E GARANTA O SEU, ÚLTIMOS TALÕES DA NOSSA RIFA!

Governo SP sanciona lei 
do desembarque fora

dos pontos à noite

A força da comunicação local

34 VEZES!

Em 2 meses de trabalho a plataforma SP Regional já conta com 34 

veículos cadastrados. São jornais, revistas, guias, portais e perfis 

de redes sociais de alcance local que representam 96 distritos em 

uma cidade com 12 milhões de habitantes. Somadas, as audiên-

cias das tiragens, seguidores e visitantes, somam mais de 1 

milhão de visualizações. Nada mal para um importante começo!

obrigado

SP Regionalspregional.com.brspregional.com.br CADASTRE SUA MÍDIA 
REGIONAL, É GRÁTIS!
CADASTRE SUA MÍDIA 
REGIONAL, É GRÁTIS!

Medida foi publicada no Diário Oficial, no último dia 
15 e já está valendo para todo o estado de São Paulo

O Governador João Doria 
sancionou a lei que permite 
que mulheres, idosos e pes-
soas com deficiência desem-
barquem entre 22h e 5h da 
manhã fora das paradas re-
gulares dos ônibus intermu-
nicipais que ligam as regiões 
metropolitanas do Estado. A 
medida foi publicada no Di-
ário Oficial, terça-feira(15), e 
já está valendo. A lei também 
se aplica aos acompanhantes 
dessas pessoas. Os locais in-
dicados pelo passageiro ao 
condutor devem obedecer o 
trajeto da linha.

Todas as empresas e con-
cessionárias de ônibus inter-

municipais serão notificadas 
sobre a nova lei pela EMTU 
(Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos). O des-
cumprimento implicará em 
multas.

Foto: Rômulo Cabrera/Agência Mural

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SOCIEdAdE AMIGOS dE VILA MATILdE

CNPJ. 47.151.139/0001-08
O presidente da diretoria executiva da Sociedade Amigos de Vila Matilde, CNPJ 

47.151.139/0001-08, Senhor Alexandre Bueno, conforme artigo 24, inciso I, combinado com 
o parágrafo único do artigo 23, artigos 25 e 26 do Estatuto Social, convoca todos os associados 
quites e em pleno gozo dos seus direitos associativos, para comparecerem na Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se no próximo dia 27/10/2019 às 9h00 em primeira convocação com a 
maioria absoluta dos associados e em segunda convocação às 9h30, com qualquer número de 
associados presentes, em sua sede social situada a Rua Dona Matilde, nº 829 - Vila Matilde, São 
Paulo, para eleição dos membros do Conselho Deliberativo e do Presidente e Vice-Presidente 
da Diretoria Executiva com gestão para o período de 01 de janeiro de 2020 à 31 de dezembro 
de 2021, sendo vedada a discussão da matéria estranha a esta convocação.

São Paulo, 25 de setembro de 2019.

SOCIEDADE AMIGOS DE VILA MATILDE
Alexandre Bueno
Presidente


