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Quatro bairros da Zona Leste terão 
bandeiras e brasões próprios

Foi entregue ao Prefeito 
Bruno Covas pelo subpre-
feito da Penha, Thiago Della 
Volpi, miniaturas de bandei-
ras dos quatro distritos que 
formam a Sub Penha: Pe-
nha, Cangaíba, Vila Matilde 
e Artur Alvim. 

A criação dos brasões e 
bandeiras é da historiado-
ra Adriana Lopes(foto) que, 
após pesquisas dos bairros, 
apresentou às principais 
associações e à Sub Penha. 
Adriana explica que a pes-
quisa foi intensa até a de-
cisão de quais elementos 
iriam compor o brasão, além 
do estudo da heráldica que 

permite conhecer os símbo-
los e suas representações e 
que todas as bandeiras so-
freram alterações de acordo 
com as sugestões das asso-
ciações que representam a 
comunidade. A historiadora 
completa que as bandeiras 
são sugestões que passam 
por aprovação, e embora 
saiba que ainda não haja Lei 
que institua bandeiras de 
bairro, é um momento pio-
neiro e importante para que 
possamos dizer aos gover-
nantes que a cidade de São 
Paulo é pluricultural.

Veja na pág. 2

Morre Gugu Liberato, aos 60 anos,
o apresentador dos “ricos e pobres”

Antônio Augusto Mo-
raes Liberato, conhecido 
como Gugu Liberato, teve 
sua morte confirmada na 
última sexta-feira(22). A 
estrela da TV Record so-
freu um acidente em sua 
casa enquanto fazia repa-
ros num aparelho de ar 
condicionado instalado no 
sótão, caiu de uma altura 
de cerca de quatro metros 
e não resistiu aos ferimen-
tos, de acordo com sua as-
sessoria.

Gugu foi um apresen-
tador de televisão, que 
mudou a TV brasileira na 
década de 90. Empresário, 
ator e cantor, filho de imi-
grantes portugueses, na 
adolescência Gugu escre-
via cartas para Silvio Santos 
sugerindo programas, que 
terminou por contratá-lo.

“Nosso Gugu sempre 
viveu de maneira simples 

e alegre, cercado por seus 
familiares e extremamente 
dedicado aos filhos. E as-
sim foi até o final da vida, 
ocorrida após um acidente 
caseiro”, diz a nota assina-
da por seus “familiares e 
funcionários”.

Gugu estava de férias e 
já havia deixado gravado os 
episódios finais do reality 
Canta Comigo. 

Ricos e pobres - na TV, 
rádios e redes sociais - fi-
zeram suas homenagens 
ao apresentador. O velório 
do corpo de Gugu Liberato 
será aberto ao público, na 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo, em data ainda 
a ser definida – isso de-
pende dos trâmites legais 
para liberação do corpo 
nos Estados Unidos, onde 
ele faleceu, mas a previsão 
é que chegue ao Brasil na 
quinta-feira 28.No ar com o reality show Canta Comigo, na Record, Gugu Liberato acumulava mais de quatro décadas de TV
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Política & Comunidade
Número de novo partido 
será 38, diz Bolsonaro

O presidente 
Jair Bolsona-
ro afirmou 
na última 

quinta-feira (21) que o nú-
mero de seu novo parti-
do, o Aliança pelo Brasil, 
será 38. O anúncio foi feito 
durante sua live semanal 
transmitida no Facebook. 
Pela manhã, o presidente 
participou da 1ª Conven-
ção Nacional da legenda, 
realizada em um hotel de 
Brasília. Bolsonaro também 
admitiu que, caso o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
não autorize a coleta de 
assinaturas por meio ele-
trônico, o seu partido não 
deverá estar homologado 
para disputar as eleições 
do ano que vem.

“Por ocasião das elei-
ções do ano que vem, 
acredito que nós podemos 
ter o partido funcionando, 
desde que as assinaturas 
sejam de forma eletrôni-
ca. Caso contrário, nós só 
poderemos estar em con-
dições de disputar as elei-
ções, aquelas de 2022”, dis-
se. “E o número escolhido 
é o 38. Tínhamos poucas 
opções e acho que o nú-

mero 38 é mais fácil de gra-
var”, acrescentou.

Para a legenda Aliança 
pelo Brasil ser homologada 
e poder disputar as elei-
ções, ainda será necessária 
a coleta de cerca de 500 mil 
assinaturas em pelo menos 
nove estados. As rubricas 
precisam ser validadas, 
uma a uma, pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). O 
prazo para que o partido 
seja registrado a tempo de 
disputar as eleições muni-
cipais de 2020 termina em 
março.

“Estamos aguardando 
aqui. Na próxima semana 
o Tribunal Superior Eleito-
ral vai decidir se podemos 
ou não colher assinaturas, 

para a sua fundação, via 
eletrônica ou não. Se for via 
eletrônica, eu tenho cer-
teza de que, com o apoio 
de todos vocês, creio que 
em um mês, no máximo, a 
gente consegue as 500 mil 
assinaturas. Caso não seja 
possível, a gente vai ter que 
colher assinatura física, aí 
demora mais e não ficará 
pronto o partido tão rápi-
do. No meu entender, um 
ano ou um ano e meio para 
ficar pronto o partido”, pro-
jetou o presidente. O TSE 
analisa o assunto no âmbi-
to de um consulta pública 
em andamento na Corte, 
que foi apresentada pelo 
deputado federal Jerônimo 
Goergen (PP-RS) no fim do 

ano passado.
Partido conservador
Durante a live, Bolso-

naro também destacou as 
principais características 
da sua nova legenda parti-
dária. “Um partido conser-
vador, que respeita todas 
as religiões, dá crédito aos 
valores familiares, defende 
a legítima defesa, defende 
a posse e o porte de arma 
com requisitos, o livre co-
mércio com todo mundo, 
sem o viés ideológico”, dis-
se.

Bolsonaro anunciou a 
saída do PSL, partido pelo 
qual foi eleito. A desfilia-
ção foi confirmada no últi-
mo dia 19. O grupo político 
mais próximo ao presiden-
te, além dele próprio, vinha 
se desentendendo, nos úl-
timos meses, com o funda-
dor e presidente nacional 
da legenda, o deputado fe-
deral Luciano Bivar (PE).

Segunda maior banca-
da parlamentar na Câmara 
dos Deputados, o PSL conta 
com 53 deputados. No Se-
nado, a legenda possui três 
integrantes.

Por Pedro Rafael Vilela 

Agência Brasil

Jair Bolsonaro precisará de 500 mil assinaturas para 
fundar novo partido     Foto:Antonio Cruz/Agência Brasil

Prefeitura moderniza processo 
de criação de vagas em creches

Novo Portal permitirá cadastro de prédios para implantação de CEIs em São Paulo; 
meta é criar mais 35 mil vagas até o final de 2020

A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Educação (SME), lançou no 
último dia 21, uma nova fer-
ramenta para a criação de va-
gas em creche na cidade de 
São Paulo. Já está disponível 
para acesso o portal “imó-
veis.sme”, onde os interes-
sados poderão cadastrar um 
imóvel para atendimento em 
creche. A ferramenta tam-
bém disponibiliza um mapa 
da cidade mostrando as re-
giões que possuem maiores 

demanda.
Interativo e de fácil aces-

so, o Portal possibilitará à 
SME a criação de um banco 
de imóveis que ajude no pla-
nejamento das ações para a 
expansão das vagas. Os mu-
nícipes poderão acessar os 
requisitos mínimos que os 
prédios deverão ter, sendo 
de alvenaria, bem ventilado, 
que receba iluminação na-
tural, banheiros com possi-
bilidade de adaptação para 
fraldário/vasos infantis, cozi-

nha ampla, com espaço para 
refeitório e dispensa, entre 
outros.

Após o cadastro, a área 
técnica da SME analisa a de-
manda da região, a planta 
e fotos do prédio enviadas 
e retornam ao interessado 
com proposta de vistoria ou 
deposita esse cadastro no 
“banco de imóveis” (quando 
não tem demanda no mo-
mento). Se houver aprovação 
para implantação de Centro 
de Educação Infantil (CEI), a 

informação será encaminha-
da para Diretoria Regional de 
Educação (DRE) para a fina-
lização do processo de loca-
ção. Os custos permanecerão 
com as mantenedoras.

O secretário municipal de 
Educação, Bruno Caetano, 
comentou que a nova ferra-
menta dará mais agilidade 
nos processos de locação de 
imóveis. “Temos uma meta e 
ao final desta gestão atingire-
mos a marca de 85 mil vagas 
em creche. Decidimos criar 
uma nova ferramenta para 
que proprietários de imóveis 
ou imobiliárias nos deem op-
ções para implantação de no-
vas CEIs em São Paulo”, des-
tacou Bruno.

Os interessados poderão 
acessar o Portal através do 
endereço: http://imoveis.
sme.prefeitura.sp.gov.br/.

Atualmente, a Secretaria 
Municipal de Educação pos-
sui 2,9 mil Centros de Educa-
ção Infantil espalhados por 
toda a cidade. Deste total, 
47% são imóveis alugados e o 
restante são próprios munici-
pais. Em média, são gastos R$ 
9.060,60 mensalmente por 
prédio locado.

Quatro bairros da ZL 
ganharão bandeiras 
e brasões próprios

A historiadora Adria-
na Lopes, moradora do 
bairro “Cangaíva” - nome 
descoberto recentemente 
através de estudos docu-
mentais - está realizando 
um trabalho inédito para 
a região da zona leste, es-
pecificamente na área da 
Subprefeitura Penha, onde 
tramita na Câmara Muni-
cipal de São Paulo, através 
do vereador Toninho Paiva, 
um projeto para oficializar 
as bandeiras e brasões dos 
quatro distritos pertencen-
tes à essa subprefeitura, 
são eles: Penha, Vila Matil-
de, Artur Alvim e Cangaíba.

Em outubro, antes ain-
da de descobrir a doença,  

o prefeito Bruno Covas es-
teve na região da Penha e 
a historiadora aproveitou 
para entregar em mãos as 
miniaturas das bandeiras.

BANDEIRA DO DISTRITO DE VILA MATILDE

A Sociedade Amigos 
de Vila Matilde - SAVM, 
através do seu presidente 
Alexandre Bueno, em co-
memoração aos 97 anos 
do bairro, informou que, 
em parceria com a histo-
riadora, realizará no próxi-
mo dia 8 de Dezembro, no 
salão social da entidade, 
um evento para apresen-
tar oficialmente aos mora-
dores do bairro a bandeira 
e brasão da Vila Matilde. 
Ainda em ritmo de festa, 

Aniversário do bAirro e entregA de prêmios

com resultado da Loteria 
Federal do Concurso 05443 
(23/11/2019), a SAVM, en-
tregará durante o evento, 
os três prêmios sorteados 
da “Ação entre Amigos”, 
uma “rifa” realizada pela 
entidade para cobrir par-
te do custo do elevador, 
instalado em janeiro deste 
ano.

A Moto 0Km, saiu para 
Sinival Pereira dos Anjos, 
comprador do cupom nú-
mero 9737. Parabéns!
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Natal na ZL
Shopping Anália Franco promove promoção 
para encerrar as comemorações de 20 anos

O Shopping Anália Fran-
co preparou um Natal mui-
to especial para encerrar 
as comemorações de seus 
20 anos de história. Além 
de transformar Praça de 
Eventos em um lindo Jar-
dim Secreto, cheio de luzes, 
árvores natalinas, bolas 
vermelhas, bonecos anima-
trônicos e muito encanto, o 
mall preparou uma promo-
ção incrível que sorteará 
mais de 1 milhão e 800 mil 
reais em prêmios. 

A cada R$ 400 em com-
pras nas lojas participantes, 
o cliente ganha um cupom 
para concorrer a 20 Hyun-
dai Creta e mais 180 prê-
mios. Serão muitas chances 
de ganhar, com sorteios 
realizados durante 10 dias. 
Além dos 20 carros, os 
participantes concorrerão 

a mais 180 prêmios espe-
ciais, objetos de desejo de 
todos. São eles: 20 iPhone 
XR, 20 GOPRO Hero 7, 20 
tablets Samsung, 20 frigo-
bares retrô Brastemp, 20 
Apple Watch, 20 caixas de 
som JBL, 20 Playstation 4, 
20 notebooks Samsung e 
20 Smart TVs Samsung 50”. 

A promoção é válida de 
14 de novembro a 29 de 
dezembro e o regulamen-
to poderá ser conferido no 
site.  

AÇÃO SOCIAL
No Natal desse ano, os 

shoppings do Grupo Multi-
plan de São Paulo irão abra-
çar a causa do câncer infan-
tojuvenil junto ao Hospital 
do GRAACC. No Shopping 
Anália Franco, os clientes 
poderão comprar chavei-
ros do GRAACC por R$ 20 

no balcão da instituição e 
a cada chaveiro ganhar um 
cupom extra para a promo-
ção de Natal. Para saber 
mais informações sobre 
as condições de obtenção 
deste benefício e sobre a 
promoção, confira o regula-
mento completo no site do 
Shopping. 

 Serviço 
Promoção de Natal

Data: de 14 de novem-
bro a 29 de dezembro;

Mecânica: com R$ 400 
em compras realizadas no 
Shopping Anália Franco, 
o cliente ganha 01 cupom 
para concorrer a 20 Hyun-
dai Creta, 20 iPhone XR, 20 
GOPRO Hero 7, 20 tablets 
Samsung, 20 frigobares re-
trô Brastemp, 20 Apple Wa-
tch, 20 caixas de som JBL, 
20 Playstation 4, 20 note-

books Samsung e 20 Smart 
TVs Samsung 50”;

-02x mais cupons – para 
notas fiscais cadastradas 
pelo app Multi;

-01 cupom extra – ao 
comprar um chaveiro do 
GRAACC no balcão da insti-
tuição ao lado do balcão de 
trocas da promoção;

Sorteios: 20 sorteios 
de 20 prêmios por dia, 
em 22/11, 29/11, 06/12, 
13/12, 20/12, 26/12, 27/12, 
28/12, 29/12 e 30/12.

Projeto Guri abre temporada 
de matrículas para o primeiro 

semestre de 2020

As inscrições para novos 
alunos e alunas do Projeto 
Guri - maior programa socio-
cultural brasileiro, mantido 
pela Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo - serão realiza-
das de 25 de novembro a 6 

de dezembro* nos polos de 
ensino do interior e litoral 
de São Paulo. São mais de 30 
cursos gratuitos de música 
para crianças, adolescentes 
e jovens de 6 a 18 anos in-
completos. 

Para se matricular, os in-

teressados devem compare-
cer ao polo que desejam es-
tudar, acompanhados pelos 
responsáveis, portando RG 
ou certidão de nascimento; 
comprovante de matrícula 
escolar e/ou declaração de 
frequência escolar; e com-
provante de endereço para 
consulta. Não é preciso ter 
conhecimento prévio de mú-
sica, nem possuir instrumen-
tos ou realizar testes seleti-
vos. 

*Em alguns polos as ma-
trículas podem ocorrer em 
datas diferentes. 

Os endereços dos polos: 
estão no site: 
   www.projetoguri.org.br

ENSINO NA ZONA LESTE. 
11 novas escolas.
Melhorias em outras 166.
90 mil alunos 
beneficiados.

Prefeitura de São Paulo informa:

SAIBA MAIS EM
PREFEITURA.SP.GOV.BR

Na cidade de 
São Paulo, toda 
criança importa.
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Educação &  Entretenimento

Coluna: O aluno e a imprensa comunitária

Matéria enviada pelos alunos do Projeto Imprensa Jovem
do ensino fundamental da  EMEF Assad Abdala - Jd. Maringá  

contato: emefaabdala@prefeitura.sp.gov.br

No último dia 08 de 
novembro a EMEF As-
sad Abdala participou 
da edição 2019 do Parla-
mento Jovem Municipal. 

O evento acontece 
todos os anos na Câ-
mara Municipal de São 
Paulo, onde estudantes 
têm a oportunidade de 
viver, por um dia, a ex-
periência de ser verea-
dor. 

Participaram 55 es-
tudantes, de escolas 
públicas e particulares, 

Alunos da ZL participam do 
Parlamento Jovem Municipal

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

Momento Inside Shows
CINEMA: O mês de Novembro começou com uma adaptação do escritor Stephen King, “Dou-
tor Sono” chegou às telonas no dia 07. Os amantes de filme de terror esperavam muito esse 
filme, pois “Doutor Sono” é uma continuação do clássico O Iluminado, que também era um 
livro de Stephen King. No filme iremos conhecer um Danny adulto que carrega traumas de 
infância e continua com o seu brilho, que é um poder especial que algumas pessoas nascem 
com ele, uma gangue que pretende sugar esses brilhos, acaba colocando em risco Danny e 
com isso ele precisa enfrentar fantasmas do passado voltando ao hotel onde tudo aconteceu 
em O Iluminado. Com direção de Mike Flanagan e protagonizado por Ewan McGregor e Re-
becca Ferguson, o filme embarca na nostalgia, trás uma ótima trilha sonora e muitos momen-
tos tensos, a fotografia está impecável e honra a história clássica. 
Um filme de ação cheio de “Girl Power” (Poder feminino) chegou aos cinemas no dia 14, “As 
Panteras” marca o retorno das Angels nas telas. No filme iremos conhecer uma nova geração 
de agentes e ainda um Bosley interpretado por uma mulher. O filme é dirigido por Elizabeth 
Banks e protagonizado por Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska. Se prepare para muita 
ação e golpes de tirar o fôlego. 
O cinema nacional também marca presença nas telonas, “Carcereiros o filme” trás uma his-
tória forte e realista, mostrando os perigos da profissão de um Carcereiro. No elenco temos 
Rodrigo Lombardi, Kaysar Dadour e Rainer Cadete. Carcereiros é uma adaptação do livro de 
Drauzio Varella e já virou seriado para a Rede Globo.
MÚSICA: A cantora Ariana Grande foi responsável pela produção da trilha sonora do filme as 
Panteras, no álbum temos parcerias da cantora com Miley Cyrus, Lana Del Rey, Nicki Minaj, 
Normani e muitos outros, além de uma música solo em português da cantora brasileira Anit-
ta. Tudo disponível nas plataformas digitais. 

que tiveram seus pro-
jetos de lei seleciona-
dos pela organização do 
evento. 

Nossa escola parti-
cipou com um projeto 
de lei escrito coletiva-
mente pelo Grêmio Es-
tudantil e apresentado 
pelo aluno Joel de Ma-
galhães Fernandes. O 
projeto propõe aulas 
optativas nas escolas 
públicas como forma de 
motivar os estudantes e 
reduzir as faltas.
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Por Alexandre Bueno
Redação

O bairro de Vila Matil-
de, na Zona Leste da ca-
pital paulista, comemora 
em Novembro 97 anos de 
história. Para homenage-
ar a “querida Vila”, o em-
presário e comunicador, 
Mauro Borges - criador da 
Campanha Droga Mata - 
realizou no último domin-
go(24) , em parceria com 
a Subprefeitura Penha e a 
rádio Band Fm, um Super 
Show com a presença de 
vários artistas renomados 
e conhecidos do público: 
Paula Fernandes, Wanessa 
Camargo, Turma do Pago-
de, Juan Marcus & Vinícius, 
George & Rodrigo, Gustavo 
Mioto e a banda Mamonas 
Cover Diet Music.

Crianças, jovens, adul-
tos e idosos, puderam ver 
de perto os artistas e, ao 
mesmo tempo, curtir as 
músicas que foram e ainda 
continuam sendo sucessos 
na boca do povo.

97 ANOS DE VILA MATILDE FOI 
COMEMORADO COM SuPER ShOw  

HORÓSCOPO

Excesso de teimosia pode 
trazer complicações no 
ambiente de trabalho. 
Boas oportunidades de 
ganhar uma grana a mais. 
Sua simpatia ajudará a li-
dar com qualquer assunto. 
A dois, faça programas di-
ferentes. Não esconda seu 
interesse na paquera.

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Mantenha a rotina bem 
longe. Será mais fácil or-
ganizar suas coisas. Terá 
mais habilidade para lidar 
com dinheiro. Contará com 
a sorte para resolver qual-
quer assunto. Invista no 
diálogo com seu amor. Um 
lance passageiro vai movi-
mentar a paquera.

Vale a pena fazer alguns 
sacrifícios em nome do 
seu bem-estar. Concentre-
-se mais no trabalho e 
pode conseguir o reconhe-
cimento que merece. Em 
casa, nada de exigências. 
Na paquera, vai atrair com 
facilidade. Com o par, evite 
assuntos delicados.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Agora é hora de fazer 
consertos ou começar 
reforma em casa. Suas 
ideias vão causar boa im-
pressão no serviço. Dê 
mais atenção aos amigos. 
Paixão à primeira vista 
pode aquecer seu cora-
ção. Terá que ceder mais 
na relação amorosa.

Aposte no diálogo para 
evitar atritos com amigos. 
No trabalho, pode conse-
guir aumento ou subir de 
cargo. Bom momento para 
investir no seu aprimora-
mento pessoal. Valorize o 
companheirismo na rela-
ção. Paquera com altos e 
baixos.

Controle o otimismo no 
serviço para evitar decep-
ções. Marte fortalece sua 
intuição, mesmo assim, 
não aja por impulso. Terá 
energia para lidar com 
assuntos pessoais. As co-
branças podem tirar o bri-
lho do romance. Desafios 
na relação à distância.

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Cuide mais da aparência 
e invista em sua saúde. Se 
pensa em mudar de empre-
go, suas chances de suces-
so serão maiores. No em-
prego, pode ter problemas 
com trabalho em equipe. O 
desejo vai esquentar a vida 
a dois e também a paquera.

Cuidado com atritos no 
serviço. Boa semana para 
mudar o visual. Evite com-
partilhar informação falsa. 
Valorize os pontos em co-
mum com a pessoa ama-
da. Use o bom humor para 
encantar quem paquera.

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

Astral favorável para inves-
tir em hábitos mais saudá-
veis. Se você está de olho 
em promoção, mostre que 
dá conta de qualquer tare-
fa. Pode rolar desentendi-
mento com pessoas próxi-
mas. Evite criticar demais 
quem ama. Atração forte 
na paquera.

Não desanime diante das 
dificuldades e concentre-
-se mais no trabalho. Te-
nha mais paciência na 
convivência com amigos. 
A saúde está protegida. A 
dois, aguarde muito cari-
nho e romantismo. Enfren-
tará desafios na conquista.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Podem surgir boas opor-
tunidades de ganhar uma 
graninha extra. No traba-
lho, use sua intuição. Terá 
mais energia para fazer no-
vos contatos e sair da roti-
na. Você e a pessoa amada 
vão se entender melhor. 
Tem tudo para fisgar quem 
deseja.

Evite exigir demais de si 
mesmo(a) – relaxe. Tro-
que mais ideias com cole-
gas de serviço. Parceria ou 
sociedade com amigo tem 
tudo para dar certo. Para 
o romance não se desgas-
tar, diminua as cobranças. 
Mal-entendido pode atra-
palhar a conquista.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

PICOLÉ SALADA
 DE FRUTAS

CULINÁRIA

INGREDIENTES:
frutas de sua preferência
700 ml de suco (eu usei 
suco natural de acerola e 
laranja)
açúcar a gosto ou adoçante
palitos
MODO DE PREPARO

Coloque as frutas picadas  
na picoleteira.
Adicione o suco, usando 
funil.
Leve ao freezer e quando 
ganhar consistência colo-
que os palitos.
Deixe congelar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 6

EKC
GLADIADOR

TABUTRENA
SARIRFI
CENTERRO

RAMOIPAL
UROLOGISTA

BRAROBES
ODLETRE

ANEXOQNR
IRSUCURI
CCAPINZAL

ROBINNAD
ELGOZAÇÃO

MEADOELOS

Coroa
luminosa

dos
santos

Estojo
com

conjunto 
de objetos

Feixe de
luz usado

na
Medicina

Lutador 
das arenas
romanas

(Hist.)

Fita metá-
lica para
medição
(bras.)

Proibição
imposta 
por uma

sociedade

Wi-(?): a
internet
sem fio

Ivo Pitan-
guy, cirur-

gião
plástico

A rede
de TV de

Sílvio
Santos

(?) anos:
idade da

debutante

Xícara,
em inglês

Os do
cubo são

seis

A vogal
do jogo
da velha

Autran
Dourado,
escritor

Próximo à
metade

(?)-book,
livro

publicado 
na internet

Brincadei-
ra; zom-

baria

Peças que
formam a
corrente

Deborah 
Evelyn, atrizCalafrio

Festa entre colegas
de trabalho no fim 
do ano

(?) Ramalho, cantora
de "Bate Coração"
Elemento liberado

na expiração

Traje da
indiana

Galho de
árvores

Prefixo de 
"indiferente"

Felino
listrado

Sepulta-
mento

Dar den-
tada em 

Brasil
(abrev.) 

É conhe-
cido popu-
larmente 
como o 
"médico 

do homem"

Roupão
(pl.)

Decifra
(um texto) 

Figura do
naipe de

ouros
Pena

Sílaba de
"trevo"

Nando Reis,
cantor

Espécie
de cobra
101, em
romanos

Terreno
coberto

de capim
Formosa

Ligado;
junto

Parceiro
do Bat-

man (HQ)

(?) além:
exceder o
limite de 

2/fi. 3/cup — kit. 4/bela. 5/anexo. 7/gozação. 10/urologista.

PASSATEMPO
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Milhares de pessoas puderam ver de perto, gratuitamente, grandes nomes da música brasileira

A praça Vereador João 
Aparecido de Paula, anti-
gamente conhecida como 
Praça da Conquista, ficou 
totalmente tomada pelo 
público, que desde cedo 
foi chegando para assistir o 
show, uma tradição na re-
gião.

Parabéns Vila Matilde 
pelos 97 anos de história e 
progresso! Paula Fernandes, cantora sertaneja, brincando com o público

wanessa Camargo relembrou grandes sucessos de sua carreira

Gustavo Mioto, com sua simpatia, tirou selfie com a jovem Rafaela

Banda Mamonas Cover Diet Music “arrebentou” na performance

Turma do Pagode  abriu o Show e levou a “galera” à loucura
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SAÚDE: Novembro Azul
15 principais dúvidas sobre o câncer de próstata
O câncer de próstata é 

o tipo mais incidente entre 
os homens. Só em 2018 fo-
ram mais de 68 mil novos 
casos no Brasil, segundo 
dados do Instituto Nacio-
nal de Câncer (Inca). Além 
disso, ele também figura 
no topo da lista como o 
câncer que mais mata bra-
sileiros.

Como ocorre com os 
demais tipos de câncer, 
suas chances de cura au-
mentam quando o tumor é 
identificado precocemen-
te. Porém, diversos mitos 
acerca dos exames e trata-
mento, bem como a rela-
ção entre o câncer e o de-
sempenho sexual afastam 
os homens do consultório 
médico.

Segundo o Dr. Rodri-
go Campos, urologista da 
Rede de Hospitais São Ca-
milo de São Paulo, esse 
principal obstáculo no 
combate à doença. “Por 
medo e falta de informa-
ção, os pacientes demo-
ram a procurar um médico 
e realizar os exames pre-
ventivos, o que dificulta 
um diagnóstico precoce”, 
explica.

Por isso, convidamos o 
especialista a responder 
as principais dúvidas que 
os pacientes costumam ter 
sobre a doença, seus sin-
tomas, diagnóstico e trata-
mentos. Confira!

 1) Qual a função
da próstata?

A próstata é uma glân-
dula que produz e armaze-
na o líquido espermático.  
Esse líquido nutre e pro-
tege os espermatozoides, 
propiciando um ambiente 
adequado para a sobre-
vivência e deslocamento 
desses espermatozoides, 
especialmente após a eja-
culação.
2) O aumento da próstata 

tem relação com
o câncer?

O aumento da prósta-
ta pode coexistir com o 
câncer e as duas doenças 
apresentam maior incidên-
cia em homens da mesma 
faixa de idade, na sexta 
década de vida. O cresci-
mento benigno surge da 
parte central da próstata e 
o câncer surge geralmente 
na parte periférica da glân-
dula.

 3) A vasectomia afeta o 
risco de câncer

de próstata?
Não. Um estudo antigo 

sugeria essa associação 
entre a realização de va-
sectomia e maior risco de 
câncer de próstata.

Uma releitura dos da-
dos desse estudo concluiu 
que os homens que faziam 
vasectomia, passavam a 
frequentar o consultório 
do urologista mais cedo e, 
portanto, faziam mais exa-
mes preventivos.

Isso é o que chama-
mos de vício de seleção da 
amostra de pacientes, era 
uma população que pro-
curava mais ativamente o 
diagnóstico.
 4) histórico familiar pode 

aumentar o risco
da doença?

Sim. Um dado impor-
tante é se o homem tem 
parentes em primeiro grau 
(pai, irmãos, primos) diag-
nosticados com câncer de 
próstata, especialmente se 
foram diagnosticados com 
menos de 60 anos. 

 5) O câncer de próstata 
mata?

Sim, pode matar se não 
for diagnosticado e tratado 
a tempo. Entre os homens, 
é o segundo tumor que 
mais mata no Brasil, per-
dendo apenas para câncer 
de pulmão, segundo dados 
do Inca, do ano de 2017. 
Mas existe uma variação 
muito grande no grau de 
agressividade dos tumo-
res, desde aqueles que 
nem merecem tratamento 
e aqueles muito agressi-
vos. 
 6) Quais são os sintomas 

mais claros do câncer
de próstata?

É importante ressaltar 
que o câncer de próstata 
é assintomático na imen-
sa maioria dos casos na 
sua fase inicial. Muitos pa-
cientes têm sintomas de-
correntes do crescimento 
benigno da próstata, do-
ença que pode coexistir. 
Alguns sintomas que po-
dem aparecer: dificuldade 
para urinar, sangramento 
urinário, urinar mais vezes, 
retenção urinária. Em ca-
sos avançados, pode surgir 
dor nos ossos, consequên-
cia de metástases, anemia 
e perda de peso. 

 7) Disfunção erétil 
tem relação com o

câncer de próstata?
Os dois problemas têm 

alguns fatores de risco em 
comum e afetam homens 
na mesma faixa de idade. 
Hoje sabemos que a obe-
sidade, o sedentarismo e a 
síndrome metabólica, que 
é a combinação de hiper-
tensão, obesidade e diabe-
tes ou pré-diabetes, são fa-
tores de risco para os dois 
problemas.

Além disso, qualquer 
tratamento para câncer de 
próstata pode afetar a ere-
ção. Para alguns homens, 
o fato de ser diagnosticado 
já tem impacto no desem-
penho sexual. 

 8) Quando é necessário 
retirar a próstata?

A remoção da próstata 
pode ser necessária prin-
cipalmente quando a glân-
dula é acometida por um 
câncer. Nesse caso se faz a 
remoção total da glându-
la. Quando o problema é 
um crescimento benigno, 
o procedimento realizado 
normalmente é a parte in-
terna da glândula.
9) Quais são as mudanças 
que ocorrem no corpo e 
na vida do homem após 

retirada da próstata?
Ele fica impotente?

Se for realizada a reti-
rada total, existe risco de 
impotência e incontinên-

cia urinária. Esses riscos 
variam muito com estágio 
da doença, a idade do pa-
ciente, a experiência do ci-
rurgião e a técnica empre-
gada no procedimento. 

Pacientes mais jovens, 
com doença inicial, trata-
dos por um cirurgião expe-
riente e com técnica cirúr-
gica adequada, com boa 
potência sexual e conti-
nência antes do tratamen-
to tem maiores chances de 
recuperação.

Aqueles que se recupe-
ram terão ereção, sentirão 
prazer durante a relação, 
apenas não vão ejacular.

 
10) Existe algum exame 

que substitua o
toque retal?

O exame físico, o toque 
retal é importante e pelo 
menos por enquanto, na 
maioria das situações não 
pode ser substituído. O 
que fazemos é aliar vários 
exames. Além do toque re-
tal, o exame de sangue, o 
PSA, e o ultrassom da prós-
tata fazem parte da avalia-
ção. Quando necessária, 
uma ressonância magnéti-
ca pode ser utilizada.

 11) Ele dói?
Quanto tempo demora?

O exame não dói. Caso 
o paciente tenha alguma 
doença no ânus ou no reto, 
como hemorroidas ou fis-
suras anais, pode causar 

desconforto. É um exame 
rápido, leva menos de um 
minuto.
12) Aumento da próstata 

é sinal de câncer?
Não. O crescimento be-

nigno da próstata e o cân-
cer podem coexistir. Por 
outro lado, alguns pacien-
tes têm próstatas bem pe-
quenas e um câncer agres-
sivo e avançado e outros 
podem ter próstatas enor-
mes sem nenhum foco de 
câncer.

13) O que significa PSA? 
Porque esse exame

é importante?
O PSA é uma abrevia-

ção da expressão da lín-
gua inglesa para Antígeno 
Prostático Específico. É 
uma proteína produzida 
pelas células da próstata. 
A função dessa proteína é 
manter o esperma na for-
ma líquida, já que em con-
tato com o meio externo 
ele coagula. Essa proteína 
pode ser dosada no san-

gue.
Os níveis sanguíneos 

de PSA podem aumentar 
quando existe algum pro-
blema na próstata, como 
câncer, crescimento be-
nigno, inflamações ou 
prostatites, traumatismos.

Então a dosagem do 
PSA é importante na tria-
gem desses problemas, 
especialmente o câncer. 
Após o tratamento do 
câncer, o PSA é o principal 
exame para saber se a do-
ença realmente está sob 
controle.
14) Os homens deveriam 

fazer exames anuais 
como as mulheres fa-

zem?
As mulheres realmente 

estão bem à frente. Em al-
guns países, a expectativa 
de vida das mulheres pode 
ser até dez anos maior 
que a dos homens. Isso se 
deve também a um maior 
cuidado com a saúde.

Nesse sentido, os uro-
logistas têm que assumir 
o papel de médico do 
homem, ajudando a cui-
dar da sua saúde como 
um todo. A consulta com 
o urologista pode servir 
para triar várias doenças.

Se diagnosticarmos al-
gum problema, por exem-
plo, podemos encaminhar 
o paciente a um clínico ge-
ral ou geriatra, de acordo 
com a idade.

15) Com que idade o
homem deve fazer 
o primeiro exame?

Em relação ao câncer 
de próstata, normalmente 
se recomenda a partir dos 
50 anos. Se houver fatores 
de risco, a maioria reco-
menda aos 45 anos.

Já para a saúde geral, 
especialmente a partir 
dos 35 anos, é importante 
avaliar níveis colesterol e 
açúcar no sangue, pressão 
arterial etc.
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Veja a tabela oficial 
do Paulistão 2020
A Federação Pau-

lista de Futebol, 
divulgou nesta 

quinta-feira(21), a tabela 
do Paulistão Sicredi 2020. 
O campeonato que tem 
início no dia 22 de janeiro 
e decisão marcada para 26 
de abril, terá 12 rodadas 
em sua primeira fase, que 
classificará oito times -dois 
de cada grupo- às quartas 

de final. Diferente de anos 
anteriores, quartas e semi 
serão definidas em jogo 
único, respeitando as da-
tas FIFA.

Atual campeão, o Co-
rinthians estreia diante do 
Botafogo em sua Arena, 
enquanto Santos e Bra-
gantino fazem o primeiro 
confronto entre times da 
elite nacional do torneio. 

Vice-campeão no ano pas-
sado, o São Paulo recebe o 
Água Santa. Já o Palmeiras, 
por sua vez, vai ao interior 
visitar o Ituano.

De volta à elite após 15 
anos, a Inter de Limeira 
tem um confronto regional 
contra o Guarani, em casa. 
Em Campinas, a Ponte Pre-
ta recebe o Santo André, 
atual campeão da Série A2.

Rod 01 Rod 02 Rod 03 Rod 04

Corinthians x Botafogo Botafogo x Ponte Preta Ferroviária x São Paulo Botafogo x Mirassol
Ferroviária x Mirassol Bragantino x Inter Limeira Ituano x Botafogo Bragantino x Palmeiras
Inter Limeira x Guarani Guarani x Santos Mirassol x Guarani Corinthians x Santos
Ituano x Palmeiras Mirassol x Corinthians Novorizontino x Bragantino Guarani x Santo André
Novorizontino x Oeste Oeste x Ituano Palmeiras x Oeste Inter Limeira x Ponte Preta
Ponte Preta x Santo André Palmeiras x São Paulo Ponte Preta x Corinthians Oeste x Ferroviária
Santos x Bragantino Santo André x Ferroviária Santo André x Água Santa São Paulo x Novorizontino
São Paulo x Água Santa Água Santa x Novorizontino Santos x Inter Limeira Água Santa x Ituano

Rod 05 Rod 06 Rod 07 Rod 08

Corinthians x Inter Limeira Botafogo x Água Santa Botafogo x Inter Limeira Bragantino x Ituano
Mirassol x Bragantino Bragantino x Oeste Ituano x Santos Corinthians x Santo André
Novorizontino x Ituano Ferroviária x Santos Novorizontino x Mirassol Ferroviária x Botafogo
Oeste x Guarani Guarani x Novorizontino Oeste x São Paulo Guarani x Água Santa
Ponte Preta x Palmeiras Inter Limeira x Santo André Palmeiras x Guarani Inter Limeira x Novorizontino
Santo André x São Paulo Ituano x Ponte Preta Ponte Preta x Ferroviária Mirassol x Oeste
Santos x Botafogo Palmeiras x Mirassol Santo André x Bragantino Santos x Palmeiras
Água Santa x Ferroviária São Paulo x Corinthians Água Santa x Corinthians São Paulo x Ponte Preta

Rod 09 Rod 10 Rod 11 Rod 12

Botafogo x São Paulo Bragantino x Água Santa Botafogo x Guarani Bragantino x Botafogo
Ituano x Guarani Corinthians x Ituano Corinthians x Palmeiras Ferroviária x Inter Limeira
Novorizontino x Corinthians Ferroviária x Novorizontino Inter Limeira x Oeste Guarani x São Paulo
Palmeiras x Ferroviária Guarani x Ponte Preta Ituano x Ferroviária Mirassol x Ponte Preta
Ponte Preta x Bragantino Inter Limeira x Palmeiras Ponte Preta x Novorizontino Novorizontino x Santos
Santo André x Oeste Mirassol x Santo André Santos x Santo André Oeste x Corinthians
Santos x Mirassol Oeste x Botafogo São Paulo x Bragantino Palmeiras x Água Santa
Água Santa x Inter Limeira São Paulo x Santos Água Santa x Mirassol Santo André x Ituano

Rodada 13 Rodada 14

   TABELA do CAMPEonATo PAULISTA dE fUTEBoL - SÉRIE A1 - 2020

PRIMEIRA fASE

QUARTAS dE fInAL SEMIfInAL

05/abr - dom 12/abr - dom

08/mar - dom 15/mar - dom 22/mar - dom 01/abr - qua

22/jan - qua 26/jan - dom 29/jan - qua 02/fev - dom

09/fev - dom 16/fev - dom 22/fev - sáb 01/mar - dom

AS RODADAS SERÃO DESMEMBRADAS EM SÁBADO E DOMINGO E QUARTA E QUINTA-FEIRA

fInAL
Rodada 15 19/abr - dom Rodada 16 26/abr - dom

OBS: AS PARTIDAS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES, POR SOLICITAÇÃO DAS REDES DE TV OU PELA POLÍCIA MILITAR POR MEDIDA DE SEGURANÇA

Veja abaixo a tabela de todos os jogos da primeira fase:

Sustentabilidade
Pesquisa mostra que plástico 
acumulado no fundo do mar 

não se decompõe

Um instituto de pesqui-
sa do Japão anunciou que 
os resultados de seu es-
tudo sobre a poluição nos 
mares podem mostrar que 
lixo plástico acumulado no 
fundo dos oceanos não se 
decompõe facilmente.

A Agência Japonesa de 
Ciência e Tecnologia Ma-

rinha e Terrestre realizou 
pesquisas no fundo do mar 
em agosto e setembro, nas 
águas ao largo da Baía de 
Sagami, ao sul de Tóquio, 
e da Península de Boso, a 
leste da capital japonesa.

Segundo o instituto, 
um estudo usando um 
submersível não tripulado 

descobriu uma embala-
gem plástica de alimento 
praticamente na sua forma 
original no leito do oceano, 
a cerca de 6 mil metros de 
profundidade. Na embala-
gem, consta que o produto 
foi fabricado em 1984.

Por Agência Brasil

Fonte: Emissora pública TV do Japão

Flamengo conquista dois títulos
em menos de 24 horas

Por Agência Brasil

Após 38 anos, o 
Flamengo voltou 
a levantar a taça 
L i b e r t a d o r e s 

da América, no sábado (23), 
após uma vitória emocionan-
te, de virada, sobre o River 
Plate, por 2 a 1 no Estádio 
Monumental de Lima (Peru). 
O atacante Gabigol, artilheiro 
da Libertadores, fez história 
ao marcar os dois gols da vi-
rada rubro-negra nos cinco 

minutos finais da partida, 
garantindo o bicampeonato 
para o time carioca. Coinci-
dentemente, o primeiro título 
da Libertadores foi conquista-
do pelo Flamengo no dia 23 
de novembro de 1981, quan-
do o Rubro-Negro derrotou o 
Cobreloa, do Chile, com dois 
gols do craque Zico.

Dois títulos em
menos de 24 horas 

Campeão da Copa Liberta-
dores na noite de sábado(23), 
o Flamengo, com a derrota 

Gabriel Barbosa, o Gabigol, artilheiro das duas competições, marcou 
dois gols na final da Libertadores e deu o título ao rubro-negro

do Palmeiras para o Grêmio 
por 2X1, conquistou na tarde 
deste domingo (24) o Cam-
peonato Brasileiro de 2019, 
com quatro rodadas de an-
tecedência. Com esse título, 
seu heptacampeonato na his-
tória, a taça de campeão se 
junta às de 1980, 1982, 1983, 
1987, 1992 e 2009 na sala de 
troféus do clube carioca.

Faltando ainda quatro jo-
gos, o Flamengo poderá es-
tabelecer novos recordes no 
campeonato.

Mágicas 
e Pegadinhas

esperando por você no 
Atrium Shopping  

Rua Giovanni Battista Pirelli, 
155 - Vila Homero 

Thon - Santo André


