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Mutirão nos Bairros: Prefeitura finaliza ações 
em 2019 com mais de 140 mil atendimentos
O programa concentrou por 33 sábados; ação seguirá em 2020

A Prefeitura da cidade 
de São Paulo finalizou as 
atividades do programa 
Mutirão nos Bairros neste 
ano com uma edição no 
perímetro da Subprefeitu-
ra São Mateus, no último 
sábado (07/12). Ao todo, 
em 33 edições do progra-
ma, a administração mu-
nicipal registrou mais de 
140 mil atendimentos.

Coordenado pela Se-
cretaria Especial de Rela-
ções Sociais, o programa 
concentrou, aos sábados, 
diversos serviços da ad-
ministração municipal em 
um ponto específico da 
cidade, levando os servi-
ços da Prefeitura para pró-
ximo da população que 
mais precisa, em áreas 
vulneráveis da capital. As 
ações retornam em 2020.

Durante os mutirões, a 
Subprefeitura que sede do 
evento realizava serviços 
de zeladoria como capina-
ção, varrição, poda, pintu-
ra de guias e tapa buraco, 
entre outros.

Os trabalhos das secre-
tarias municipais sempre 
foram concentrados em 
único ponto. Quem estava 
em busca de uma recolo-
cação no mercado de tra-
balho, por exemplo, con-
seguiu acesso a vagas de 
emprego regionalizadas, 
em processos seletivos 

intermediados pelo Cate - 
Centro de Apoio ao Traba-
lho e Empreendedorismo.

Uma novidade nas úl-
timas edições foi a par-
ticipação da Paraoficina 
Móvel, uma van customi-
zada com equipamentos, 
máquinas, ferramentas, 
peças de reposição e ma-
terial para fazer reparos 
em cadeiras de rodas, ór-
teses, próteses e meios 
auxiliares de locomoção 
como muletas, bengalas 
e andadores.  O serviço é 
uma iniciativa da Prefei-
tura, por meio da Secre-
taria Municipal da Pessoa 
com Deficiência (SMPED), 
em parceria com a Secre-
taria Municipal da Saúde 
(SMS). 

O mutirão também foi 
uma oportunidade para 
quem desejava se tornar 
um Microempreendedor 
Individual (MEI). A Ade 
Sampa – Agência São Pau-
lo de Desenvolvimento, 
órgão vinculado à Secre-
taria de Desenvolvimen-
to Econômico e Trabalho, 
atende os empreendedo-
res tirando dúvidas e dan-
do orientações.

Já a Secretaria Munici-
pal de Saúde atuou com a 
aplicação de vacinas (sa-
rampo, caxumba e rubé-
ola (tríplice viral) e febre 
amarela), além de ofertar 
orientações sobre arbo-
viroses e distribuição de 
preservativos, entre ou-
tros serviços.

Quem tinha interes-
se em obter informações 

sobre os programas de 
transferência de renda 
do governo federal e ou-
tras ações sociais do mu-
nicípio foi atendido por 
equipes da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social oferta orien-
tações (condições, formas 
de acesso, etc) sobre o 
programa Bolsa Família e 
outros serviços da pasta.

Os mutirões também 
contam com a participa-
ção das secretarias muni-
cipais de Direitos Huma-
nos, Cultura, Habitação, 
Inovação e Tecnologia, 
além de outros parceiros 
como a SABESP e a CO-
HAB.

Em 2019, o mutirão 
passou pelas Subprefeitu-
ras de São Mateus (duas 
vezes), Santo Amaro, 
Guaianases, Campo Lim-
po, Parelheiros, Itaquera, 
Freguesia/Brasilândia, Ca-
pela do Socorro, M’ Boi 
Mirim, Pirituba/Jaraguá, 
Ermelino Matarazzo, Lapa, 
Mooca, Sapopemba, Cida-
de Tiradentes, Vila Maria/
Vila Guilherme, Perus, São 
Miguel Paulista, Ipiranga, 
Jaçanã/Tremembé, Casa 
Verde/Cachoeirinha, Ari-
canduva, Cidade Ademar, 
Jabaquara, Vila Mariana, 
Vila Prudente, Penha, Pi-
nheiros, Itaim Paulista, Sé, 
Butantã e Santana.

CATe ofereceu milhares de vagas de empregos regionalizadas 

Foto: Mutirão Vila Matilde

Por que os motociclistas são as 
maiores vítimas no trânsito?
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Santo André

Valor do IPVA 2020 já está 
disponível para consulta

Os proprietários de ve-
ículos registrados no Esta-
do de São Paulo já podem 
conferir o valor do Imposto 
sobre a Propriedade de Ve-
ículos Automotores (IPVA) 

de 2020 em toda a rede 
bancária. A consulta pode 
ser realizada nos terminais 
de autoatendimento, pela 
internet ou diretamente nas 
agências, bastando o núme-

ro do Renavam do veículo. 
Também é possível veri-

ficar diretamente no portal 
da Secretaria da Fazenda 
(portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/ipva/), mediante o 
número do Renavam e pla-
ca do veículo. 

O proprietário tem até a 
data de vencimento da pla-
ca (veja tabela) para quitar 
o imposto em cota única, 
com desconto, ou pagar a 
primeira parcela do tributo. 

A partir de 2 de janeiro 
de 2020, o contribuinte que 
desejar também pode optar 
pelo licenciamento anteci-
pado e realizar o pagamen-
to independentemente do 
número final da placa do 
veículo: 

• em cota única, até o dia 
22 (vinte e dois) de janeiro 
de 2020, com desconto de 
3%; 

• em cota única, até o dia 

Bolsonaro dá nota 7 ao próprio Governo

Bolsonaro, presidente da República, em entrevista no SBT, programa Poder em Foco

O presidente 
da Repúbli-
ca, Jair Bol-
sonaro, fez 
uma avalia-

ção ponderada de seu pri-
meiro ano de gestão e deu 
nota 7 ao próprio Governo. 
“Eu vou ser modesto. Eu 
acho que sete. Se não fize-
mos mais é porque faltou, 
talvez, uma melhor articu-
lação nossa com algum se-
tor da sociedade, (houve) 
inexperiência de alguns 
ministros”, disse em en-

trevista ao Poder em Foco, 
que foi ao ar no último do-
mingo (22), no SBT.

Bolsonaro demonstrou 
otimismo em relação ao 
próximo ano e  apostou 
que vai melhorar o desem-
penho com a atuação de 
uma equipe em sintonia. 
“Quem joga, quem entra 
em campo são eles, eu sou 
técnico do time de futebol. 
Agora, estamos perfeita-
mente afinados e creio que 
nós podemos pegar uma 
nota 8 em 2020”, analisou. 

Na conversa de uma 
hora com o jornalista Fer-
nando Rodrigues, o presi-
dente ressaltou números 
positivos da economia e 
descartou com veemência 
a venda da Caixa e do Ban-
co do Brasil. O presidente 
também falou das eleições 
de 2020 e da corrida presi-
dencial de 2022, entre ou-
tros temas. A respeito da 
própria saúde mandou um 
recado à população: “es-
tou bem, graças a Deus”, 
concluiu. 
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24 (vinte e quatro) de feve-
reiro de 2020, sem descon-
to; 

• até o dia 24 (vinte e 
quatro) de março de 2020, 
relativamente ao pagamen-
to da terceira parcela, quan-
do tenha ocorrido a opção 
pelo parcelamento. 

Quem deixar de recolher 
o imposto fica sujeito a mul-
ta de 0,33% por dia de atra-
so e juros de mora com base 
na taxa Selic. Passados 60 
dias, o percentual da multa 
fixa-se em 20% do valor do 
imposto. 

Proprietários podem conferir o valor do imposto na rede bancária credenciada e 
no portal da Secretaria da Fazenda com o número do Renavam e placa do veículo

Passagem de ônibus, metrô e trens 
aumentará para R$ 4,40 em SP

Reajuste será de 2,33% e tarifas passam
a valer em 1º de Janeiro de 2020

A tarifa básica do 
transporte pú-
blico coletivo 

para ônibus, metrô e trem 
para 2020 será R$ 4,40, 
a partir de 1º de janeiro 
de 2020. O reajuste é de 
2,33% e está abaixo da in-
flação anual prevista pelo 
boletim Focus, divulgado 

pelo Banco Central (BC), 
que é de 3,86% (Focus de 
13/12/2019).

Se as tarifas seguissem 
a recomposição inflacioná-
ria, o valor sairia dos atu-
ais R$ 4,30 para R$ 4,47.

As novas tarifas foram 
encaminhadas hoje para 
os presidentes da Câmara 

Municipal e para a Assem-
bleia Legislativa e man-
têm as atuais gratuidades 
existentes. Diariamente, 
8,3 milhões de passagei-
ros são transportados nas 
13 linhas disponíveis no 
Metrô e na CPTM e 8,8 
milhões nos ônibus da ca-
pital.
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$ORTE & DESCANSO

SÃO PAULO FICA CADA VEZ MAIOR. 
E A DISTÂNCIA, CADA VEZ MENOR.
ISSO É RESPEITO À SUA MOBILIDADE.
COM A EXPANSÃO DA LINHA 15-PRATA, FICOU MUITO MAIS 
FÁCIL E RÁPIDO PARA VOCÊ SE DESLOCAR DA ZONA LESTE AO 
RESTO DE SÃO PAULO.

ESTAÇÃO 
SAPOPEMBA

ESTAÇÃO 
FAZENDA DA JUTA

ESTAÇÃO 
SÃO MATEUS

101 KM 
DE TRILHOS CONSTRUÍDOS

3 NOVAS
ESTAÇÕES DE METRÔ

300 MIL PESOAS
BENEFICIADAS DIARIAMENTE

Secretaria de
Governo

Secretaria dos
Transportes Metropolitanos

Se você foi um dos que 
lamentou que 2019 teve 
muito feriado que caiu em 
um sábado ou domingo, 
pode começar a comemo-

FERIADOS EM SÃO PAULO 2020
01/01 Quarta - Ano Novo
25/01* Sábado - Aniversário de São Paulo
25/02 Terça - Carnaval
10/04 Sexta - Sexta-feira da Paixão
12/04 Domingo - Páscoa
21/04 Terça - Tiradentes
01/05 Sexta - Dia do Trabalho
11/06 Quinta - Corpus Christi
09/07** Quinta - Revolução Constitucionalista
07/09 Segunda - Dia da Independência
12/10 Segunda - Nossa Senhora Aparecida
02/11 Segunda - Finados
15/11 Domingo - Proclamação da República
20/11* Sexta - Consciência Negra
25/12 Sexta - Natal

*Feriados municipais // **Feriado estadual

Mega-Sena da Virada paga R$ 300 milhões
                                           e tem aposta online

Sonha em começar o 
ano de 2020 milionário, 
com R$ 300 milhões na 
conta? O valor será sortea-

do na Mega-Sena da Virada, 
no dia 31. Você sabe como 
jogar e fazer sua “fezinha”? 
E os principais números sor-

teados?
A Mega da Virada foi cria-

da em 2008 com o nome de 
Mega-Sena Especial de Fi-

nal de Ano e ganhou sua de-
nominação atual na edição 
seguinte, em 2009. Segun-
do a Caixa Econômica Fede-
ral, a dezena mais sorteada 
na Mega-Sena da Virada é o 
10, que já saiu quatro vezes, 
incluindo nos dois últimos 
anos.

Veja os números
mais sorteados

na Mega da Virada:
10: quatro vezes; 36 e 

05: três vezes cada; 02, 03, 
11, 18, 20, 33, 34, 37, 51, 
53 e 56: duas vezes cada.

Como nos demais con-
cursos especiais, o prêmio 
principal da Mega da Vi-
rada não acumula. Caso 
nenhuma aposta seja pre-
miada com os seis núme-
ros, o prêmio será rateado 
entre os acertadores de 

cinco números ou, ainda 
não havendo ganhador, de 
quatro números.

Em 2018, a Mega da Vi-
rada pagou um prêmio de 
R$ 302.536.382,66. Como 
nenhuma aposta acertou 
as seis dezenas, a quantia 
foi dividida por 52 aposta-
dores que acertaram cinco 
números. Cada um levou 
R$ 5,8 milhões. Os núme-
ros sorteados foram: 05, 
10, 12, 18 25 e 33.

Já em 2017, a Mega da 
Virada sorteou o maior 
prêmio da história, de R$ 
306,7 milhões. Houve 17 
apostas ganhadoras. Cada 
uma faturou R$ 18 mi-
lhões. Os números sortea-
dos foram: 03, 06, 10, 17, 
34 e 37.

Saiba como jogar

na Mega da Virada
As apostas para o con-

curso 2.220, a Mega da 
Virada, custam o mesmo 
preço do jogo regular (R$ 
4,50) e podem ser feitas 
por maiores de 18 anos em 
qualquer lotérica do País 
até as 18 horas do dia 31, 
no horário de Brasília. Há 
um volante específico para 
a Mega da Virada.

Uma opção para evi-
tar filas é realizar o jogo 
pela internet, no site das 
Loterias Online da Caixa, 
ou pelo aplicativo Lote-
rias Caixa, disponível para 
usuários do sistema ope-
racional iOS, da Apple. Os 
titulares de conta corrente 
na Caixa podem também 
fazer apostas pelo internet 
banking.           Fonte R7/Estadão

Sorteio será realizado no dia 31. Veja dicas antes de fazer a aposta e saiba 
as dezenas mais sorteadas na Mega da Virada. O prêmio não acumula

Feriados prolongados em 2020
serão o dobro deste ano

rar, pois o ano de 2020 terá 
o dobro de datas comemo-
rativas.

O ano que vem é bissex-
to, ou seja, com 366 dias, e 

terá nove feriados prolon-
gados.

E as datas nacionais de-
vem cair em sextas-feiras, 
segundas, terças ou quin-

tas, passíveis de emendas 
com o fim de semana.

Em 2019, houve cinco 
feriados ‘estendidos’

Se as emendas e feria-
dos prolongados no Brasil 
em 2020 chegam a quase 
10, a capital paulista ainda 
terá outros dias de descan-
so que cairão durante a se-
mana. Ou seja, pra quem 
gosta de viajar o ano novo 
promete.

Além dos nacionais, 

existem outros três fe-
riados em São Paulo, de 
acordo com a legislação 

(entenda). Dois deles são 
municipais e outro é esta-
dual.

Uma pesquisa recente 
elaborada pela Younder 
mapeou profissionais que 
atuam no segmento mo-
bilidade como autônomos, 
freelancers e prestadores 
de serviços. O estudo in-
dica que 55% são motoci-
clistas e, no geral, 32,7% 
são jovens entre 18 e 25 
anos. Considerando que 
este perfil é composto por 
pessoas inexperientes, a 
maioria com idade de pri-
meira habilitação, aumen-
ta os riscos que esses pro-
fissionais estão expostos 
diariamente e o que pode 
ser feito para que eles te-
nham mais segurança ao 
lidar com as demandas di-
árias. 

PERFIL: 85% DOS 
PROFISSIONAIS TEM 

SOMENTE UMA ATIVI-
DADE PROFISSIONAL 

- 85% dos entrevistados 
afirmam que o serviço de 
entrega e transporte é a 
única atividade profissio-
nal exercida atualmente 
- 61,7% deste universo é 
composto por motociclis-
tas. 

- 47,2% têm idade entre 
26 e 35 anos. Na soma com 
os jovens de 18 a 25 anos, o 
percentual chega a 79,9%. 

- A média diária de dis-
tância percorrida é de 100 
a 200 quilômetros por dia, 
segundo 61% dos pesqui-
sados. 

- 45% não recebe qual-
quer tipo de treinamento 
para prestar serviços a em-
presas. 

CONSEQUÊNCIA: 
INEXPERIÊNCIA É FA-
TOR DETERMINANTE 

EM ACIDENTES FATAIS 
De acordo com o Infosi-

ga-SP, de janeiro a outubro 
deste ano 1.560 motoci-
clistas morreram no Esta-
do de São Paulo, número 
levemente inferior ao re-
gistrado no mesmo perío-
do de 2018 (1.563). 

A maior concentração 
de motociclistas do Estado 
está no município, onde 
nos dez primeiros meses 
de 2019 ocorreram 267 
mortes, sendo 81 dessas 
fatalidades entre jovens 
com idade de 18 a 24 anos, 
número maior que a soma 
entre pessoas entre 25 e 

29 anos (46) e 30 e 34 anos 
(34). Juntas, essas três fai-
xas etárias representam 
60,2% dos óbitos no Esta-
do. 

Em 2018, o número de 
mortes na cidade de São 
Paulo aumentou 18%, se-
gundo informações da Pre-
feitura. Este crescimento, 
segundo técnicos da pre-
feitura, está ligado ao salto 
na quantidade de aplicati-
vos de entrega por moto-
boys, que dão prêmios em 
dinheiro a quem faz mais 
viagens. Isso levou a um 
termo de cooperação com 
empresas de entrega por 
app, com foco em medidas 
de segurança voltada aos 
motociclistas. No entan-
to, o Sindicato dos Men-
sageiros Motociclistas de 
São Paulo (Sindimotosp), 
observou que o principal 
problema é que essas em-
presas trazem gente muita 
nova, sem experiência ou 
cursos para lidar com as 
entregas. 

Por que os motociclistas são as 
maiores vítimas no trânsito?
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Educação, Esporte e  Entretenimento

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

Momento Inside Shows
CINEMA: Fechamos o ano de 2019 com uma das estreias mais aguardadas pelos fãs de HQ e 
do espaço, “Star Wars: Episódio IX – A ascensão Skywalker” que chegou aos cinemas no dia 
19. Nesse novo filme temos a conclusão da história de Skywalker e dos personagens dessa 
franquia de nove filmes. O diretor J.J Abrams promete uma conclusão épica e de tirar o fôlego 
para os fãs. No elenco temos o retorno de Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Dri-
ver, Mark Hamill e imagens inéditas gravadas antes da morte da eterna Carrie Fisher. 
O terceiro filme da comédia brasileira “Minha Mãe é Uma Peça”, chega aos cinemas no dia 
26 de dezembro com muito humor e mensagens importantes sobre família. Dona Hermínia 
está de volta e precisa se acostumar a viver sozinha, já que os filhos estão seguindo com suas 
vidas, mas após saber do casamento de seu filho Juliano e a gravidez de Marcelina, ela precisa 
se empenhar em ajudar os filhos e tentar não ficar ainda mais apegada e preocupada com a 
vida deles. Com um elenco extremamente talentoso como Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, 
Mariana Xavier, Herson Capri e muitos outros, Minha Mãe é uma Peça 3, mostra como o cine-
ma brasileiro pode ter qualidade no quesito comédia e ainda ensinar as pessoas sobre vários 
tipos de família e que o amor é o mais importante. A direção é de Susana Garcia.

MÚSICA: A cantora cubana Camila Cabello lançou seu segundo álbum solo chamado “Ro-
mance”, nele ela fala sobre as dúvidas e emoções do primeiro amor e coloca ainda mais 
identidade e emoção em suas letras. O álbum já está disponível nas plataformas digitais. 
Claudia Leitte lançou a primeira parte do seu novo projeto musical chamado “Bandera 
Move”, esse novo disco irá conter musicas em português, inglês e espanhol e marca a nova 
era da cantora brasileira. Já disponível nas plataformas digitais.

Judô: o esporte preferido das crianças
Sem dúvida, o judô é o es-

porte preferido das crianças. 
A atividade teve origem no Ja-
pão, mas ao longo dos anos ga-
nhou muito espaço e conquis-
tou muitos adeptos no Brasil. 
Os números comprovam a es-
tatística. Com federações nos 
26 estados e no Distrito Fe-
deral e mais de um milhão de 

praticantes, o judô assumiu, 
em 2012, a posição de esporte 
brasileiro com maior número 
de medalhas em edições dos 
jogos olímpicos.

As vitórias da prática do 
judô não se limitam somen-
te às competições. O esporte 
comprovadamente afasta as 
crianças e os adolescentes 

das drogas, aumenta a capa-
cidade cognitiva dos alunos e 
traz benefícios consideráveis 
à saúde. Esses motivos têm 
levado um número cada vez 
maior de estudantes a aderi-
rem à modalidade esportiva, 
incentivada por mestres da 
arte como o sensei Olegário 
Parente, que dedicou muitos 

anos de sua vida como edu-
cador marista.

Os benefícios começam 
com o desenvolvimento das 
habilidades motoras básicas 
(saltar, rastejar, correr e pu-
lar), passando pela poten-
cialização da força, da coor-
denação, da velocidade, da 
flexibilidade e do equilíbrio. 

Além disso, o judô ajuda a 
criança a se conhecer melhor 
e a ter domínio do próprio 
corpo, otimizando o seu po-
der de autocontrole, ensina 
disciplina, respeito e promo-
ve saúde e bem-estar físico.

Todas essas vantagens 
têm levado muitas escolas a 
adotar o judô como o princi-

pal esporte a ser desenvolvi-
do para potencializar o ensi-
no e a aprendizagem. Então, 
a arte marcial que surgiu em 
1882 com o professor Dr. Ji-
goro Kano, um exímio edu-
cador, conquistou o coração 
dos brasileiros e se tornou o 
queridinho de crianças, ado-
lescentes e jovens.

Coluna: O aluno e a imprensa comunitária

Matéria enviada pelo aluno Joel de Magalhães Fernandes do ensino
fundamental da  EMEF Assad Abdala - Jd. Maringá  - Projeto Imprensa Jovem

contato: emefaabdala@prefeitura.sp.gov.br

Nos dias 29 e 30 de no-
vembro, no Jardim Maringá, 
no escadão entre a Rua Lu-
pianópolis e a Avenida Men-
donça Drumond, aconteceu 
o projeto de revitalização do 
escadão em conjunto com a 
UBS Jd. Maringá, as escolas 
EMEF Assad Abdala, EE Afon-
so Penna Júnior e EE Profª 
Olga Marinovic Doro, Subpre-
feitura da Penha, associações 
e a comunidade do bairro. 

Tudo foi feito por meio de 
arrecadação e trabalho co-
munitário. Essa intervenção 
foi feita com a intenção de 
melhorar a área visualmen-
te e fisicamente, aumentar a 
segurança, a iluminação e en-
volver a comunidade.

Comunidade se une para revitalizar 
escadão no Jardim Maringá

Este projeto do escadão é 
importante para o bairro e a po-
pulação, pois isso faz com que 

o local fique mais chamativo, 
bonito, dando uma cara nova 
para o local ao redor. 

ANTES

DEPOIS
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PROJETO INÉDITO DO BAIRRO
CANGAÍVA ChEGA A BRASÍlIA

No último 
dia 12, 
a histo-
r i a d o r a 
A d r i a n a 

Lopes foi recebida no ga-
binete da Secretária Nacio-
nal de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial, a 
Índia Sandra Terena, a pri-
meira jornalista indígena 
do país. A reunião também 
teve a presença da Dire-
tora Substituta do Depar-
tamento de Promoção da 
Igualdade Racial e Étnica 
para Povos e Comunida-
des Tradicionais, Arlene 
Moraes, o que comprova a 
seriedade e a importância 
das fontes históricas data-
das do século XIX que es-
tão permitindo reescrever 
a história do bairro. O pro-
jeto também conta com o 
apoio da Subprefeitura da 
Penha e do Instituto His-
tórico e Geográfico do Es-
tado de São Paulo, tendo 
como representante o His-
toriador Indígena Mestre 
Robson Miguel.

História dos Bairros

A historiadora diz que 
uma palavra resume a 
agenda com a Sra. Secre-
tária, “emoção! O encon-
tro com alguém sensível 
à causa indígena, pesqui-
sadora, escritora e cons-
ciente da importância da 
Lei 11.645/08 que propõe 
o resgate da contribuição 
dos povos indígenas na 
formação da sociedade 

nacional é avançar no diá-
logo do respeito à história 
e à memória indígena em 
nosso bairro e algumas 
fases do projeto necessi-
tarão de vontade política 
para dar sentido às pes-
quisas e levar o conheci-
mento aos habitantes da 
região”.

O Projeto do resgate 
histórico tem várias fases, 

desde a publicação do li-
vro “Cangaíva, terra entre 
rios: dos Guainá de Ururaí 
a um bairro”, a retificação 
do nome e apresentação 
da sua correta tradução 
como um “lugar na mata 
com frutas” e não “dor de 
cabeça” ou “cabeça ruim” 
como é propagado em de-
zenas de sites e jornais, 
buscando parceria com a 

Adriana Lopes, historiadora da Zona Leste/SP e a Secretária Nacional de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, a índia Sandra Terena, a primeira jornalista indígena do país

Secretaria da Educação até 
o lançamento de uma pe-
dra fundamental no Par-
que Linear Tiquatira em 
homenagem ao Cacique 
Piquerobi, defensor das 
terras de Ururaí que iam 
de São Miguel à Penha de 
França, abrangendo as ter-
ras do Cangaíva, um espa-
ço de reflexão e visitação 
sobre os heróis anônimos, 

defensores de nossas ter-
ras.

Adriana, que já havia 
apresentado as quatro 
bandeiras dos Distritos da 
Penha de França ao pre-
feito Bruno Covas, presen-
teou a Sra. Secretária com 
a bandeira do Cangaíba, 
explicando que no brasão 
há os três importantes 
elementos que compõem 
a formação da história na-
cional do Brasil Colônia, a 
flecha indígena, a espada 
dos bandeirantes portu-
gueses e o símbolo adinkra 
africano.

A historiadora agrade-
ceu a atenção e o respeito 
com a história secular do 
Cangaíva e o tratamen-
to dispensado por toda a 
equipe do gabinete, assim 
como agradeceu a equipe 
do Dep. Federal Vanderley 
Macris que a acolheu du-
rante a viagem.

Os cangaivenses aguar-
dam ansiosos o resultado 
dessa inédita visita à capi-
tal do país!

Alexandre Bueno, após 4 anos no comando, 
termina seu mandato na presidência da SAVM

O empresário e jornalis-
ta, Alexandre Bueno, que 
estava no comando da Di-
retoria Executiva da Socie-
dade Amigos de Vila Matil-
de, desde Janeiro de 2016, 
termina seu mandato no 
próximo dia 31 de Dezem-
bro. A eleição aconteceu 
em Outubro deste ano e, 

por unanimidade, o próxi-
mo presidente será Eliezer 
Tavares de Mattos, empre-
sário gráfico, que ocupava 
o cargo de vice-presidente 
da entidade.

“Estou terminando meu 
mandado na SAVM, en-
trego pro novo presidente 
agora no fim do mês. A pa-

lavra que tenho para resu-
mir essa minha passagem 
de 8 anos pela Diretoria 
da SAVM é gratidão, por 
tudo que pude aprender e, 
dentro das minhas possibi-
lidades, colaborar no cres-
cimento da entidade. For-
mamos um time de ótimos 
voluntários e, com muito 

trabalho e dedicação, con-
seguimos muitas benfeito-
rias para o bairro em ações 
sociais e parcerias. Uma 
das grandes conquistas é a 
instalação do elevador de 
acessibilidade para nossos 
usuários e frequentadores” 
concluiu Bueno emociona-
do com o fim do ciclo.
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Isis Valverde desiste de apagar 
foto amamentando, após sentir 

apoio de outras mulheres

HORÓSCOPO

Assuma uma rotina saudável e 
melhore a qualidade de vida. As 
próximas quatro semanas trarão 
oportunidades de inovar o tra-
balho e fortalecer a saúde. Apro-
veite a Lua nova para iniciar um 
projeto de maior amplitude que 
poderá mudar seu futuro. Fase 
de mais liberdade, abertura so-
cial e de novos conceitos sobre o 
amor. Viajar curará antigos con-
flitos. Chega de estresse!

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Lua nova em harmonia com seu 
signo inaugurará uma fase de-
liciosa no amor. Se estiver só, 
poderá se apaixonar para valer 
e pensar em casamento. Bom 
também para engravidar, ou via-
jar com os filhos. As próximas 
quatro semanas serão só de pra-
zer. Curta as coisas boas da vida, 
em ótima companhia. Notícias 
de longe esquentarão o coração 
e inspirarão mudanças.

Teste novo estilo de vida nas 
próximas quatro semanas. Mo-
mentos de despojamento e de 
liberdade trarão grande pra-
zer. Aproveite a Lua nova para 
planejar mudanças e rumos. A 
vida sexual ficará mais gostosa 
com viagem a dois, tempo para 
a intimidade e entendimento. 
Respostas existenciais inspirarão 
nova atividade e mudança de 
comportamento. Amor em alta!

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Comece fase nova no amor. 
As próximas quatro semanas 
trarão mudanças significativas 
na maneira de se relacionar. 
Fortaleça um vínculo especial. 
A Lua nova favorecerá o casa-
mento. Se estiver só, uma re-
lação que começar agora terá 
tudo para se tornar estável e 
duradoura. Fase de abertura 
social e de maior compromisso 
nos relacionamentos. Trans-
forme padrões.

Momento de ampliar o proje-
to de vida e determinar planos 
de longo prazo. Lua nova em 
seu signo favorecerá novos co-
meços. Caminhos ficarão ilu-
minados. Nas próximas quatro 
semanas, você tomará decisões 
definitivas em várias áreas. Con-
te com maior poder de realiza-
ção e soluções originais. Muitos 
planetas em seu signo anunciam 
grandes mudanças pela frente.

Com Lua nova na área do dinhei-
ro, você poderá estabilizar as 
finanças, lançar um empreendi-
mento, adquirir bens ou saldar 
dívidas e fortalecer o patrimô-
nio. As próximas quatro sema-
nas serão de oportunidades nos 
negócios e de crescimento no 
trabalho. Aproveite para plane-
jar o orçamento e encontrar so-
luções concretas para viver com 
mais segurança.

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Relaxe, curta a natureza e a paz 
de espírito. As melhores deci-
sões virão em momentos de abs-
tração e de sossego. A Lua nova 
revelará sonhos e ambições. As 
próximas quatro semanas trarão 
autoconhecimento, fortaleci-
mento emocional e ligação com 
a espiritualidade. Visualize o 
futuro que deseja e vá à luta! O 
universo conspirará a seu favor. 
Espere por novas conquistas.

Novo ambiente, atividades em 
grupo e maior participação so-
cial marcarão esta Lua nova. 
Uma viagem aprofundará ami-
zades e despertará interesse 
por novos temas. As próximas 
quatro semanas serão enrique-
cedoras e direcionarão o futuro. 
Você poderá assumir um pro-
jeto relevante, ingressar numa 
nova equipe, ou iniciar estudos 
e atividades em outro lugar.

Redefinição do futuro e da car-
reira marcarão esta Lua nova, 
que iluminará os negócios e 
caminhos de desenvolvimento 
por quatro semanas. Fique de 
olho nas oportunidades de cres-
cimento financeiro a partir de 
hoje. Vida social mais gostosa. 
Conexões com estrangeiros e 
pessoas de outro lugar amplia-
rão sua visão de mundo. Muitas 
mudanças em breve. Sucesso!

Aproveite a Lua Nova para viajar 
e curtir um período delicioso de 
aventuras e de prazer. Fé, oti-
mismo e nova vida pela frente. 
Você terá ótimas notícias nas 
próximas quatro semanas. Con-
te com resultados positivos em 
concurso, exames ou concorrên-
cia pública. Fase de maior prestí-
gio, projeção e associações pro-
missoras. Pratique uma filosofia 
diferente e mude crenças.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Antigas inseguranças ou mágoas 
poderão desaparecer nesta Lua 
nova, que trará autoestima po-
sitiva, decisões familiares e re-
novação dos sentimentos. Cons-
trua bases firmes para o futuro 
nas próximas quatro semanas. 
Aproveite uma oportunidade 
imobiliária ou invista em mais 
conforto. Uma paixão ou proje-
to inovador produzirá mudanças 
positivas em sua vida.

Circule, descubra lugares di-
ferentes, aprenda algo novo e 
amplie o diálogo no amor. A Lua 
nova mudará sua maneira de 
pensar e de se comunicar. Nas 
próximas quatro semanas, você 
esclarecerá dúvidas e tomará 
decisões importantes. Quebre 
antigos padrões e ganhe mais li-
berdade. Estudos estarão aque-
cidos. Entendimento e bons 
acordos com irmãos.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

CULINÁRIA
INgREDIENTES:
1ª CAMADA
1/2 lata de leite conden-
sado
1 caixa de creme de leite
200 g de doce de leite
200 ml de leite
1/2 xícara de chocolate 
em pó
12 g de gelatina sem 
sabor hidratada 
2ª CAMADA
300 g de chocolate meio 
amargo
1 caixa de creme de leite
MODO DE PREPARO

Em um liquidficador, bata 
o leite condensado, o 
creme de leite, o doce de 
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CTLM
AUTORIZAR
DACAMADO

BELGAART
RESAAIO

UNIRBEGE
BOLODEFUBA

EÃILDAL
SOARCORA
PJECACR
ECTAMBEM
CANOAULA

PIRAPROD
CANCERIANO

LEBOMBAS

Suple-
mento 

de jornal

Morada
do tatu

(pl.)

Principais
cidades
espa-
nholas 

Rasga-
do; esfar-

rapado

Conceder
permissão
ou licença 

Natural da
Bélgica
(Geog.)

Foi morto
por Caim
(Bíblia)

O acento
de "água"

Sua capi-
tal é Por-
to Velho
(sigla)

Empre-
gado de
quarto

de hotéis
Sobres-
saltados;
assus-
tados

Quitute
típico de

festa
junina

Bater
(as horas)

Evaristo
Costa,

jornalista

Coeficien-
te de ren-
dimento 

acadêmico

Parte
longa do

fuzil

Fogueira
acesa nas

Olimpí-
adas

Evanildo
Bechara,
gramático
brasileiro

As duas
primeiras

letras

Nascido
entre 21

de junho e 
22 de julho

Doente
Venda pú-
blica de o-
bras de arte

Consoante
de "cão"
Etiqueta,
em inglês

Cor da
areia

O voo sem
escalas

O Correio
Nacional

Artefato ex-
plosivo (pl.)

É dada
pela pro-
fessora

A favor de

Ruboriza
as faces

Aqui; nes-
te lugar

Sílaba de
"pedal"

Vestiário
de teatros

Ivan Lins:
gravou

"Lembra
de Mim" 

Base do
churrasco
Da mes-
ma forma

(?) Tatu, 
persona-

gem de Lo-
bato (Lit.)

Polidor de
metais
Rádio

(símbolo)

A mulher
acusada
A função
da cola 

3/tag. 4/lima — roto. 6/leilão. 7/camarim.

PASSATEMPO

BELEZA

A atriz Isis Valverde, 32, 
afirmou que chegou a se ar-
repender de publicar nas re-
des sociais uma foto em que 
aparecia amamentando o 
seu filho. Na ocasião, o site 
TV Foco usou a imagem para 
publicar uma notícia com o 
título: “Isis Valverde mos-
tra os peitos em foto íntima 
e faz grande anúncio: ‘hoje 
tem’”. 

O tom do texto foi critica-
do por outras celebridades, 
como Tatá Werneck e mu-
lheres anônimas que apoia-
ram a atriz. “Fui agredida. 
Minha família foi agredida. 
Sabe como é mãe de pri-
meira viagem, todo mundo 
sabe que amamentar é difí-
cil. Eu fiquei arrependida de 
ter postado. Alguém entrou 
com essa chamada sexual e 
vê meu filho”, afirmou a atriz  
durante entrevista ao pro-
grama Encontro com Fatima 
Bernardes. 

Após ser apoiada, ela 
mudou de ideia. “Depois, vi 

todas as mulheres mandan-
do fotos para mim. Não tem 
nada de mal nisso. Foi um 
movimento grandioso e foi 
bem legal.”

“Amamentação é um ato de 
amor e não tem nada de ruim 
nisso. Esse ‘mamá’ é alimen-
to, nossos seios foram feitos 
para isso”, defendeu a atriz. 

Valverde ainda falou da 
cena de “Amor de Mãe” em 
que ela a personagem dela, 
Betina é agredida violenta-
mente por Vicente (Rodrigo 
Garcia). Até os atores fica-
ram comovidos com a cena 
que foi exibida. 

“Fico muito mexida, eu 
me sinto em um momento 
muito especial de poder dar 
voz a essas mulheres. As si-
tuações que elas passam to-
dos os dias e não conseguem 
expor por medo ou vergo-
nha. É uma cena chocante, 
mas é muito real. Se você 
está aqui na plateia e sofre, 
tem que denunciar.” 

Fonte: F5.com.br

Foto: Reprodução Instagram

leite, o leite, o chocolate 
em pó e a gelatina sem 
sabor hidratada. 

sobrEmEsa gElada dE 
chocolatE & docE dE lEitE

Despeje em uma forma 
untada com óleo e leve 
à geladeira por cerca de 
2 horas.
2ª CAMADA
Derreta o chocola-
te meio amargo em 
banho-maria e junte o 
creme de leite.
Misture bem atér for-
mar a ganache. 
Retire o doce da gela-
deira e despeje a gana-
che.
Volte à geladeira por 30 
minutos e está pronto!

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)
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SAÚDE: Dezembro Laranja & Vermelho

Câncer de pele atinge
180 mil brasileiros por ano

Segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), o cân-
cer de pele é o tipo mais inci-
dente no Brasil, com cerca de 
180 mil novos casos ao ano. 
Porém, quando descoberto 
no início, as chances de cura 
são de mais de 90%. Por isso, 
a ação Dezembro Laranja é 
promovida pela Sociedade 
Brasileira de Dermatologia - 
SBD desde 2014, e faz parte 
da Campanha Nacional de 
Prevenção ao Câncer de Pele, 
que tem como objetivo orien-
tar a população nos cuidados 
que se deve ter, como identi-
ficar um possível câncer, en-
tre outras informações.

A exposição solar ainda 
é o maior fator de risco para 
ter câncer de pele, mas há 
também outros fatores como 
etnia, propensão genética, 
não usar filtro solar e o taba-
gismo. Segundo o dermatolo-
gista do São Cristóvão Saúde, 
Dr. Bruno Tegão, há uma clas-
sificação da escala de tons 
de pele, criada pelo médico 
norte-americano Thomas B. 
Fitzpatrick. “A pele humana 
é classificada em fototipos 
de I a VI, sendo Fototipo I a 
mais clara, a pele queima fá-
cil nunca bronzeia e é muito 
sensível, que é o caso de pes-
soas loiras ou ruivas e com 

tendência a ter sardas, estes 
tem altíssimo risco de ter al-
gum tipo de câncer de pele ao 
longo da vida. Por outro lado, 
os Fototipos V e VI, são peles 
morenas escuras e negras, 
que raramente se queimam 
e são insensíveis ao sol, nes-
tas, o risco de tumor de pele 
diminui bastante porém não 
é excluso.”, diz o especialista.

“Existem vários tipos de 
Câncer de Pele, sendo os mais 
comuns o Carcinoma Basoce-
lular e o Carcinoma Espinoce-
lular, que na maioria das ve-
zes se apresentam como uma 
‘ferida’, ‘verruga’ ou nódulo 
‘estranho’ em áreas do corpo 

que mais foram expostas ao 
sol ao longo dos anos, como 
face, braços, pernas e tórax. 
E o Melanoma que normal-
mente se manifesta como 
uma pinta diferente e apre-
senta um grande risco à vida, 
por ser altamente maligno.”, 
alertou o dermatologista.

Como citado acima pelo 
doutor, as pintas são preocu-
pantes e as que temos que 
ter maior atenção com as que 
têm formato irregular, assi-
métrico, que tenham mais de 
uma cor e/ou estejam apre-
sentando um crescimento rá-
pido. “O recomendado é que 
toda pinta ou lesão diferente 
na pele, couro cabeludo e 
unhas, devem imediatamen-
te serem avaliadas por um 
Dermatologista da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia. 
Além disso, deve-se manter 
o uso diário de protetor solar 
em áreas expostas à luz (solar 
ou artificial) e hidratar ade-
quadamente a nossa pele. 
Com a avaliação do dermato-
logista, a lesão suspeita pode-
rá ser enviada para biópsia ou 
ser imediatamente removida, 
já em casos de baixo risco, 
o médico faz o acompanha-
mento.”, finaliza o Dr. Bruno 
Tegão.

Como resultado de to-
das as estratégias adota-
das pelo Ministério da Saú-
de, o Brasil chegou aos 30 
anos de luta contra o HIV/
aids com queda no número 

PANORAMA ATUAl
DA AIDS NO BRASIl

de óbitos por aids no país. 
Segundo o último boletim 
epidemiológico, em quatro 
anos a taxa de mortalidade 
pela doença passou de 5,7 
por 100 mil habitantes, em 

2014, para 4,8 óbitos, em 
2017. A garantia do trata-
mento para todos - lançada 
em 2013 - e a melhoria do 
diagnóstico contribuíram 
para a queda, além da am-
pliação do acesso à testa-
gem e a redução do tempo 
entre o diagnóstico e o iní-
cio do tratamento.

Atualmente, estima-se 
que 866 mil pessoas vivam 
com o vírus HIV no Brasil e 
a epidemia no país é con-
siderada estabilizada. Em 
2017, foram diagnostica-
dos 42.420 novos casos de 
HIV e 37.791 casos de aids. 
Ter o HIV não é o mesmo 
que ter aids. O HIV é o vírus 
da imunodeficiência hu-
mana e causador da aids, 

que ataca o sistema imu-
nológico. Muitas pessoas 
vivem durante anos com 
o vírus HIV e não apresen-
tam sintomas ou desen-
volvem aids. No entanto, 
mesmo sem manifestar a 
doença, quem tem o vírus 
HIV pode transmiti-lo por 
relações sexuais desprote-
gidas, compartilhamento 
de seringas contaminadas 
ou de mãe para filho du-
rante a gravidez e a ama-
mentação - quando não 
tomam as devidas medidas 
de prevenção. Por isso, o 
Ministério da Saúde refor-
ça a importância de fazer 
o teste regularmente e se 
proteger em todas as situ-
ações.

Dermatologista do São Cristóvão Saúde, Dr. Bruno Tegão, explica os 
tipos de Câncer de pele, faz alertas e dá dicas para cuidar da pele



O Ano Novo está aí,
com 366 dias para você 
alcançar seus objetivos.

Feliz 2020 !
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Ano novo, vida 
nova. Por que 
precisamos 
mudar?

O final do ano se apro-
xima e nossa cabeça pa-
rece trabalhar voltada 
para apenas duas coisas: 
(I) Nos organizarmos para 
as festas deste período; 
(II) Nos martirizarmos 
pelos objetivos não al-
cançados em 2019. Sim, 
isso mesmo! É impressio-
nante, mas nos focamos e 
lamentamos muito mais 
por aquilo que não fize-
mos do que celebrar o 
que foi alcançado (e essa 
opção, certamente, foi 
muito mais abundante 
que a primeira).

A organização das fes-
tas, é fato, não dá pra fu-
gir. Mas, que tal em 2020 
focarmos muito mais no 
que é positivo e celebrar 
cada pequena conquis-
ta? Essa mudança de ati-
tude acaba mandando 
uma mensagem para o 
subconsciente dizendo o 
quão é bom bater metas, 
e isso te ajudará a ter-
minar, independente do 
ano, o que foi iniciado em 
2019, 2018, 2017... O fim 
das coisas é melhor que o 
início delas!

E se em 2020 nos es-
forçarmos para sermos 
otimistas? Eu, particu-
larmente não conheço 
nenhum pessimista bem-
-sucedido! Se até a eco-
nomia do país está come-
çando a apontar sinais de 
otimismo, mesmo depois 
da maior recessão da his-
tória, quem sou eu para 

focar no negativo?
E, depois de decidir 

por essa mudança de ati-
tude, reveja: o que nestes 
anos todos você deixou 
de cumprir e ainda se 
culpa por isso? Após lis-
tar, reavalie se ainda faz 
sentido dedicar tempo e 
esforço para cumprir este 
objetivo. Por último, tra-
ce um plano diferente do 
que falhou.

Outra coisa bem inte-
ressante para começar 
2020 da melhor maneira 
possível é o cuidado com 
sua vida financeira. Tenha 
metas claras do que fazer 
com seu dinheiro. Caso 
ainda não faça, comece a 
investir, coloque o dinhei-
ro para trabalhar para 
você! Isso, a longo prazo, 
te dará mais liberdade. E 
a curto prazo te ajudará a 
criar hábitos de prosperi-
dade e abundância.

Procure se organizar 
para fazer, pelo menos, 
dois cursos de desenvol-
vimento pessoal no pró-
ximo ano. Invista no bem 
mais precioso do mundo: 
VOCÊ! E lembre-se de 
colocar em prática o que 
aprendeu. O mundo não 
está nem aí para o que 
você sabe, e sim com o 
que você faz com o que 
sabe.

Desta forma, é impos-
sível não ter um próspero 
ano novo!

Por Leandro Miranda 
Empreendedor e Mentor

Como proteger os animais dos 
barulhos dos fogos de artifício?

A queima de fogos na vi-
rada de ano é tradição em 
muitas cidades do país. Mas 
o que é motivo de alegria e 
deslumbramento entre as 
pessoas, acaba sendo um 
momento de desespero 
para os animais, silvestres e 
domésticos. É possível, en-
tretanto, criar um ambiente 
seguro para os animais de 
estimação, para minimizar 
os riscos de fuga ou para 
evitar que eles se machu-
quem.

 — A nossa capacida-
de humana de perceber o 
mundo não é a mesma dos 
animais. A sensibilidade de 
audição e visão pode ser 
mais ou menos apurada 
para cada espécie. Nós te-
mos uma capacidade de um 
gradiente de cores muito 
mais complexo que a maio-
ria dos animais, mas a per-
cepção auditiva deles é mais 
apurada que a nossa — dis-

fuga, que é o comporta-
mento instintivo que todos 
os seres vivos têm para 
tentar se defender. Ela ex-
plicou que, assim como os 
animais, pessoas com au-
tismo e crianças pequenas 
também se incomodam 
com os efeitos dos fogos. 
 
 
Vânia dá dicas que podem 
ser adotadas para amenizar 
o estresse e evitar que os 
animais fujam ou se machu-
quem. Nas horas mais pró-
ximas à virada, para quem 
ainda tem aves em gaiola, 
ela orienta a deixá-las em 
um ambiente fechado e su-
pervisionar os animais.

— Deixar água suficiente 
apenas para beber, mas sem 
risco de se afogarem caso 
sofram uma queda — disse.

 Para cães e gatos não é 
recomendado administrar 
calmantes, mas, uma sema-

na antes do Réveillon, eles 
podem usar florais de Bach, 
que são extratos naturais 
que ajudam a acalmar. — E 
sempre que possível, procu-
rar orientação do veteriná-
rio — disse Vânia.

Segundo ela, com ante-
cedência, é possível prepa-
rar um ambiente confortável 
para o animal de estimação 
e, aos poucos, ir acostuman-
do-o com esse ambiente. É 
importante não deixar obje-
tos que ele possa derrubar e 
não deixar portas ou janelas 
abertas, mas evitando que 
o ambiente fique excessiva-
mente aquecido. Também 
existem os feromônios de 
apaziguamento, que podem 
ser colocados no ambiente 
para deixá-lo mais harmô-
nico. Essas substâncias po-
dem ser encontradas nas 
boas casas de produtos ve-
terinários.

A especialista recomen-
da ainda colocar uma músi-
ca ambiente em uma inten-
sidade que vai competir um 
pouco com o som externo. 
— E, se possível, a pessoa 
pode ficar junto, porque a 
companhia acalma o ani-
mal. Mas tomando cuidado 
para não reforçar o compor-
tamento de medo para o 
animal — explicou.

Existe ainda uma técnica 
de enfaixar o cachorro, que 
funciona como um abraço, 
e pode trazer tranquilidade 
nos ambientes hostis. Se-
gundo Vânia, a faixa leve-
mente elástica deve passar 
pelo peito do cão e cru-
zar e amarrar nas costas. 

Fonte: RBS/ gauchazh

se a médica veterinária Vâ-
nia Plaza Nunes, diretora 
técnica do Fórum Nacional 
de Proteção e Defesa Ani-
mal e especialista em com-
portamento e bem-estar 
animal.

 — Com o som, o proble-
ma é mais grave ainda — 
disse a especialista, pois eles 
captam os infrasons e os ul-
trasons, que não são perce-
bidos pelos humanos. — Os 
morcegos usam isso para se 
orientar. Se você solta fogos 
em área perto de mata, eles 
vão perder a capacidade de 
voar, podem cair, entrar na 
casa das pessoas. Para os 
cães e gatos aquilo também 
não faz parte do comporta-
mento normal, eles ficam 
muito assustados — expli-
cou Vânia.

Segundo a médica vete-
rinária, nesses momentos, 
os animais têm o chamado 
comportamento de luta e 

PREPARANDO  
O AMBIENTE

Não é recomendado administrar calmantes a cães e gatos


