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Fatos que são notícias na região, utilidade pública, lazer, entretenimento e informações com credibilidade e imparcialidade...

São 9 unidades na ZONA LESTE: 
• Vila Prudente • São Mateus • Cidade Tiradentes • Itaquera  

• São Miguel Paulista • Itaim Paulista • Penha • Guaianases • Sapopemba

Prefeitura de São Paulo informa:

Procurando emprego?
Conte com o

ACESSE
CATE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

DE COM EM COMPRAS,
GANHE 01 CUPOM PARA CONCORRER A

HYUNDAI

R$400,0014/11 29/12

CRETA PRÊ
MIOS20 +180

A

20 HYUNDAI CRETA • 20 IPHONE XR • 20 GOPRO HERO 7 • 
20 TABLETS SAMSUNG • 20 FRIGOBARES RETRÔ BRASTEMP •   

20 APPLE WATCH • 20 CAIXAS DE SOM JBL • 20 PLAYSTATION 4 • 
20 NOTEBOOKS SAMSUNG • 20 SMART TVS SAMSUNG 50”

CUPOM01 2x CUPONS
MAIS para trocas 

realizadas pelo 
app MULTI

Benef ícios para cupons adicionais cumulativos.

EXTRA*

*Exclusivamente, ao comprar produtos GRAACC no balcão da instituição, próximo ao Balcão de Trocas. 
Benefício limitado a 10 cupons extras, por cupom de participação na promoção do Shopping e ao estoque 

de produtos GRAACC disponibilizados.Participação para maiores de 18 anos, com CPF válido, residentes 
no Brasil. Consulte lojas participantes, ordem e datas de sorteios dos prêmios, número do 

Certifi cado de Autorização SECAP e demais informações no regulamento em 
www.shoppinganaliafranco.com.br. Imagens e cores ilustrativas. 

SONHOS
DE NATAL

INESQUECÍVEIS
20ANOS

luiza Mell
Revela atitude nobre e
é aclamada na internet
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Inauguradas, na Zona Leste,
mais 3 estações do Metrô de SP

Novo salário mínimo 
vale a partir de Janeiro
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Política & Economia

Rodízio Municipal de Veículos será suspenso
a partir do dia 23 de dezembro

A Prefeitura de São 
Paulo, por meio 
da Secretaria 

Municipal de Mobilidade 
e Transportes, informa que 
o rodízio municipal de veí-
culos estará suspenso para 
os veículos de passeio (au-
tomóveis) a partir do dia 
23/12/2019.

Vão continuar valendo 
normalmente o rodízio de 
placas para veículos pe-

Mágicas 
e Pegadinhas

esperando por você no 
Atrium Shopping  

R Giovanni Battista Pirelli, 155 
Vila Homero  Thon 

Santo André

Governo de SP amplia apoio em rodovias durante o verão

Estradas terão centrais operacionais 24 horas, monitora-
mento por drones e mais painéis eletrônicos de orientação

O Governador João Do-
ria e o Secretário de Lo-
gística e Transportes, João 
Octaviano Machado Neto, 
anunciaram nesta sexta-
-feira (13) a Operação Ve-
rão + Seguro 2019/2020. 
A fiscalização e os serviços 
de apoio a motoristas nas 
rodovias e travessias lito-

Novo salário mínimo terá reajuste 
já no dia 1º de janeiro de 2020

Já no início do próximo 
ano, mais especificamente 
no dia 1º de janeiro, o va-
lor base do salário mínimo 
sofrerá reajuste, indo de 
R$ 998 para R$ 1.031. O 
valor é diferente do espe-
rado pelo governo Federal, 
que previa a quantia de R$ 
1.041.

Em explicação sobre so-
bre a mudança no aumen-
to, o secretário Waldery 
Rodrigues Junior, do Minis-
tério da Economia, diz que 
a projeção da inflação pelo 

Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) aca-
bou sendo menor do que o 
esperado, ficando na casa 
dos 3,5%; isso fez com o 
que o salário mínimo fosse 
reajustado abaixo da pro-
posta inicial.

A expectativa era de 
4%, logo rebatida após le-
vantamento do INPC que 
apontou 3,5%. O governo 
é quem bate o martelo. A 
data limite para envio do 
projeto de lei  ao Congres-
so que garante a correção 

no valor do salário mínimo 
é até 31 de dezembro. Ou 
seja, mudanças ainda po-
dem ser feitas.

Entretanto, dificilmente 
haverá alteração no valor 
já estabelecido, visto que 
não restam muitas sema-
nas para o fim do ano. Des-
sa forma, o esperado é que 
a decisão seja mantida e 
o piso salarial do mínimo 
seja de fato, R$ 1.031.

Por Renato Soares  
Edital Concurso Brasil

sados (caminhões) e as 
demais restrições: Zona 
de Máxima Restrição à 
Circulação de Caminhões 
(ZMRC) e a Zona de Máxi-
ma Restrição ao Fretamen-
to (ZMRF).

O rodízio municipal 
para veículos será reto-
mado na segunda-feira, 
dia 13 de janeiro de 2020. 
Vale lembrar que a opera-
ção restringe a circulação 

de veículos no Anel Viário 
da Cidade nos períodos da 
manhã, das 7h às 10h, e da 
tarde, das 17h às 20h.

Transitar em locais e 
horários não permitidos 
pela regulamentação pre-
vista no Código de Trânsito 

Brasileiro implica infração 
de trânsito de nível mé-
dio, resultando em multa 
no valor de R$ R$ 130,16 
e acréscimo de 4 (quatro) 
pontos no prontuário do 
motorista.

Zona Azul no
Parque Ibirapuera

Nos dias 24, 25 e 31/12 
de 2019, e 1º/01/2020, 
está suspensa a fiscaliza-
ção de estacionamento 

rotativo Zona Azul nos bol-
sões internos e vias no en-
torno do Parque Ibirapue-
ra. Nos demais locais da 
cidade, vale a sinalização 
de regulamentação vigen-
te.

Para informações de 
trânsito, ocorrências, re-
clamações, remoções e 
sugestões, ligue 156 ou 
acesse Portal 156. Atende 
24 horas por dia.

râneas serão reforçados 
durante os próximos me-
ses.

 “São Paulo deve rece-
ber mais de um milhão de 
visitantes nesta tempora-
da, entre os dias 15 de de-
zembro e 29 de fevereiro. 
Será o maior volume de 
turistas desse período da 

história recente. Isso exi-
ge um esforço redobrado 
de logística e transportes”, 
disse Doria.

 Pela primeira vez, o 
monitoramento das es-
tradas contará com uso 
de drones. Três aeronaves 
não tripuladas vão trans-
mitir imagens das condi-
ções de tráfego às equipes 
de vigilância rodoviária. 
Elas serão disponibilizadas 
aos usuários pelos perfis 
do DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) no 
Facebook (@ViasDER) e 
Twitter (@_dersp).

 “Começamos a partir 
do dia 20 a operação em 
toda a estrutura rodoviária 
de São Paulo. É uma ope-

ração muito grande, temos 
uma expectativa de tráfe-
go de mais de 5 milhões de 
veículos neste período de 
final de ano até o final do 
verão”, afirmou o Secretá-
rio João Octaviano.

 A operação abrange ro-
dovias administradas pelo 
DER e sob concessão da 
Artesp (Agência de Trans-
portes do Estado de São 
Paulo), além das travessias 
litorâneas da Dersa (De-
senvolvimento Rodoviário 
S/A). O esquema operacio-
nal especial será mantido 
até o dia 2 de fevereiro. 
O número de funcionários 
será 17% maior em com-
paração à temporada 
2018/2019. 
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Professor, acesse e faça parte:
inova.educacao.sp.gov.br

Chegou o Inova Educação. O programa
que vai transformar a rede estadual
de ensino. Professores e alunos atuando
lado a lado, com matérias atualizadas
e novas atividades.

Inova Educação. Transformação de hoje, 
inspiração pro amanhã.

inova.educacao.sp.gov.br

Aponte o celular
para o QR Code
e em seguida para
todo o anúncio.

Piscinas da Prefeitura estão entre 
as opções de lazer para as férias
Com o início das férias 

escolares, em dezembro, a 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer (SEME) preparou 
todas as informações neces-
sárias sobre os clubes equi-
pados com piscinas e que 
podem ser utilizadas gratui-

Passeios gratuitos saem de 
quatro regiões da cidade

Festas & Férias

Nos próximos fins de semana de dezembro, passam pelo Festival de Natal e seguem para o Ibirapuera

Ônibus iluminados saindo do metrô Vila Matilde-ZL

Os tradicionais ônibus 
iluminados e decorados 
com temas natalinos já cir-
culam pelas ruas da cidade 
neste mês de dezembro. 
Os passageiros também 
podem participar dos pas-
seios gratuitos com destino 
ao centro, onde a Prefeitura 
montou o Festival de Natal 
de São Paulo e de lá até o 
Parque Ibirapuera.

A iniciativa é uma par-
ceria da SPTrans com as 
empresas operadoras do 
sistema municipal de trans-
porte público, e disponibi-
lizou mais de 80 coletivos 
com luzes, decoração nata-

lina e motoristas vestidos 
de Papai Noel. Neste ano, 
os ônibus iluminados par-
tem em carreatas de quatro 
regiões da cidade para faci-
litar a mobilidade da popu-
lação de vários pontos da 
cidade.

Os passeios são aos sá-
bados e domingos, dias 14 
e 15, 21 e 22 de dezembro, 
com saídas a cada 30 mi-
nutos, das 18h às 20h30. 
O retorno para os bairros é 
sempre às 22h.

As partidas ocorrem da 
Praça Charles Miller (Paca-
embu); da Rua Alvinópolis 
(Metrô Vila Matilde), da 

Avenida Adolfo Pinheiro, 
420, Santo Amaro, e da Rua 
Jacofer, 615, Limão (Centro 
de Tradições Nordestinas).

Confira o roteiro
dos passeios dos

ônibus iluminados:
Linha Zona Sul – das 18h 

às 20h30
Saída: Av. Adolfo Pinhei-

ro, 420, Santo Amaro (antes 
da Rua Padre José de An-
chieta)

Destino: Desembarque 
e embarque no Ibirapuera. 
Não atende ao Centro;

Linha Zona Leste – das 
18h às 20h30

Saída: Rua Alvinópolis 

(Metrô Vila Matilde)
Destino: Desembarque e 

embarque na Rua Senador 
Feijó e no Ibirapuera

Linha Zona Oeste – das 
18h às 20h30

Saída: Praça Charles Mil-
ler (Pacaembu)

Destino: Desembarque e 
Embarque na Rua Xavier de 
Toledo e Ibirapuera.

Linha Zona Norte – das 
18h às 19h30

Saída: Rua Jacofer, 615, 
Limão (Centro de Tradições 
Nordestinas)

Destino: Desembarque e 
Embarque na Rua Xavier de 
Toledo e Ibirapuera.

tamente pela população.
A Prefeitura administra 

48 Centros Esportivos Muni-
cipais. Destes, 27 oferecem 
piscinas de vários tamanhos 
e profundidades, desde in-
fantil e feijão até semiolím-
pica e olímpica. Todas con-
tam com a supervisão de 

salva-vidas capacitados para 
garantir a segurança da po-
pulação.

O horário de funciona-
mento das piscinas é das 
08h às 17h ou das 09h às 
18h, de terça a domingo; às 
segundas-feiras os equipa-
mentos ficam fechados para 

manutenção. 
Para usufruir de tudo o 

que o Centro Esportivo Mu-
nicipal oferece é preciso fa-
zer a carteirinha. 

Mais informações sobre 
os equipamentos munici-
pais, acesse o site:

www.capital.sp.gov.brNo CERET - ZL, a maior piscina pública da América Latina
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Natal na ZLEducação &  Entretenimento

Coluna: O aluno e a imprensa comunitária

Matéria enviada pela aluna Giulia Marques Andrade 5º ano A do ensino
fundamental da  EMEF Assad Abdala - Jd. Maringá  - Projeto Imprensa Jovem

contato: emefaabdala@prefeitura.sp.gov.br

Estudantes dos 5ºs anos 
da EMEF Assad Abdala par-
ticiparam da Formatura So-
lene do PROERD (Programa 
Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência) da Polí-
cia Militar em parceira com a 
Secretaria Municipal de Edu-
cação da cidade de São Paulo 
com a participação de toda a 
comunidade educativa.

O Programa é pedagogica-
mente estruturado em lições, 
ministradas obrigatoriamente 
por um policial militar farda-
do, que além da sua presença 
física me sala de aula como 
educador social, propicia um 
forte elo na comunidade es-
colar em que atua, fortale-
cendo o trinômio: Polícia Mi-
litar, Escola e Família.

O Programa oferece em 
linguagem acessível às faixas 
etárias que se direciona, uma 
variedade de atividades in-
terativas com a participação 
de grupos em aprendizado 
cooperativo, atividades essas 
que foram projetadas para 
estimular os estudantes a re-
solverem os principais proble-
mas na fase em que se encon-
tram. O objetivo é transmitir 

Alunos da EMEF Assad Abdala
concluem o programa educacional 

e resistência às drogas e à violência

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” chega aos cinemas no dia 19 
de Dezembro. Nesse novo filme teremos a conclusão da história de Skywalker e dos perso-
nagens 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 Driver, 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.

uma mensagem de valorização à 
vida, e da importância de man-
ter-se longe das drogas. 

Após quatro meses de cur-
so as crianças receberam o cer-
tificado PROERD, ocasião que 

prestam o compromisso de 
manterem-se afastados e lon-
ge das drogas e da violência, 
e fizeram redações que repre-
sentassem o aprendizado ao 
longo do curso.

O QUE APRENDI NO PROERD?

 O PROERD me proporcionou muitos aprendizados, 
tais como: não usar drogas que prejudiquem o bom funcio-
namento do meu corpo e a não praticar o bullying. 
Aprendi algumas regras fundamentais para saber discernir 
e fazer boas escolhas, como: primeiro deve definir, analisar, 
atuar e por fim, avaliar. Entendi que, se algum amigo me 
oferecer alguma bebida alcoólica ou algum cigarro, eu devo 
dizer NÃO.
As drogas mais pesadas, bem como também o cigarro e as 
bebidas alcoólicas danificam os sistemas do nosso corpo po-
dendo nos levar à morte.
Se no mundo não existissem tantas pessoas usuárias de dro-
gas prejudiciais à saúde, ele seria mais saudável e as pessoas 
seriam mais felizes.
Vamos acordar e ajudar quem precisa a viver longe das dro-
gas, porque somente assim a alegria e a paz se espalharão 
por todos os lados, principalmente no seio de todas as fa-
mílias.

Diga NÃO às drogas!
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Equipamentos começaram a funcionar no último dia 16. Outros cinco túneis receberão
dispositivos eletrônicos em 2020. Medida tem objetivo de aumentar a segurança no trânsito

A Prefeitura de São Pau-
lo, por meio da Companhia 
de Engenharia de Tráfego 
(CET), colocou em ope-
ração radares em quatro 
túneis da cidade de São 
Paulo desde o dia 16 de 
dezembro. A CET ainda vai 
implantar dispositivos ele-
trônicos em outros cinco 
túneis em 2020. Trata-se 
de uma importante medi-
da para coibir acidentes e 

Inauguradas, na Zona Leste, 
mais 3 estações do Metrô de SP

Prefeitura instala radares em quatro túneis da cidade de São Paulo

aumentar a segurança de 
motoristas e motociclistas.

Os radares entrarão em 
operação nos túneis Ayr-
ton Senna II (sentido Ibira-
puera), Passagem Franklin 
Roosevelt (sentido Lapa), 
Max Feffer (sentido Cen-
tro), e Maria Maluf (ambos 
sentidos).

A Secretaria Municipal 
de Mobilidade e Transpor-
tes (SMT) irá comunicar 

a população com antece-
dência, por meio de faixas 
e painéis de mensagem va-
riável (PMVs) nos locais de 
acesso aos túneis.

“O objetivo da medida 
é proporcionar um trân-
sito mais seguro, já que 
a fiscalização eletrônica 
comprovadamente ajuda 
a garantir o cumprimento 
das leis de trânsito, inclu-
sive dos limites de veloci-

dade”, explica o secretário 
Municipal de Mobilidade e 
Transportes, Edson Caram. 
“Os acidentes em túneis 
atualmente são causados, 
em grande parte, porque 
motoristas sabem que não 
há fiscalização e andam 
em alta velocidade”, acres-
centou.

No ano de 2020, ainda 
serão instalados radares 
nos túneis Tribunal de Jus-

tiça (ambos os sentidos), 
9 de Julho/ Daher Elias 
Cutait (ambos sentidos), 
Presidente Jânio Quadros 
(sentido Morumbi), Se-
bastião Camargo (sentido 
Itaim Bibi), Major Natana-
el/ Noite Ilustrada (sentido 
Dr. Arnaldo). A população 
também será comunicada 
com antecedência sobre 
a data de funcionamento 
destes dispositivos.

ANJ entra no STF contra restrições à publicidade eleitoral em jornais
A entidade ingressou 

no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) contra tais res-
trições, especialmente as 
impostas pela Lei Eleitoral 
(9.504/97) e por resolu-
ções do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

De acordo com a ação, 
as regras para outras pla-
taformas de informação 
que utilizam a internet são 
“substancialmente diver-
sas e mais permissivas”. 
É permitida propaganda 
eleitoral, por exemplo, em 
redes sociais, blogs, aplica-
tivos de troca de mensa-
gens, sites de candidatos, 

partidos ou coligações, 
além de envio de mensa-
gens eletrônicas por meio 
dessas páginas.

“Os jornais impressos 
se submetem às mesmas 
restrições para veiculação 
de propagandas eleito-
rais impostas desde 2009 
– época em que as redes 
sociais, ainda incipientes, 
possuíam papel bastante 
reduzido no universo po-
lítico-eleitoral”, destaca a 
petição. 

Ainda de acordo com 
a ANJ, “não faz mais sen-
tido limitar propagandas 
em jornais impressos”, 

se as regras são substan-
cialmente diversas e mais 
permissivas em outros ve-
ículos que utilizam exclusi-
vamente a internet.

Por fim a ANJ sustenta 
que a vedação ao finan-
ciamento de campanhas 
por parte de pessoas jurí-
dicas e a fixação de limites 
de gastos para o custeio 
das campanhas eleitorais 
tornaram “desnecessária 
a restrição à propaganda 
paga nos veículos de co-
municação que divulgam 
conteúdos jornalísticos”.

Fonte: portalimprensa.com.br
Vigentes nas últimas eleições, as normas que limitam a veiculação de propaganda po-
lítica em jornais impressos e digitais estão sendo alvo de contestação judicial pela ANJ

O Governador João 
Doria e o Secretário dos 
Transportes Metropoli-
tanos, Alexandre Baldy, 
inauguraram, nesta se-
gunda-feira (16), três es-
tações da Linha 15-Prata 
do Metrô: Sapopemba, 
Fazenda da Juta e São Ma-
teus. Com o novo trecho 
de mais 3,9 km, a rede de 
Metrô de São Paulo chega 
ao total de 101,1 km de 
extensão e 89 estações 
em seis diferentes linhas 
(1-Azul, 2-Verde, 3-Verme-

lha, 4-Amarela, 5-Lilás e 
15-Prata).

 “São três estações que 
nos comprometemos a en-
tregar até 31 de dezembro 
e, hoje, 16 de dezembro, 
estão sendo entregues. 
Essas estações, quando no 
uso pleno, estarão aten-
dendo 330 mil pessoas por 
dia. É uma parcela signifi-
cativa da população que 
será atendida até março 
de 2020”, declarou o Go-
vernador.

 A chegada da Linha 

15-Prata até São Mateus 
vai reduzir o tempo de 
deslocamento para o cen-
tro em até 50%. Mais de 
300 mil pessoas devem 
ser beneficiadas pelo mo-
notrilho diariamente. Ini-
cialmente, as três esta-
ções estarão abertas de 
segunda à sexta das 10h às 
15h, com cobrança de tari-
fa. O modelo de operação 
segue o padrão interna-
cional para a abertura de 
novas estações de metrô, 
permitindo a realização 

de testes e ajustes nos de-
mais períodos. A operação 
deve ser ampliada em ja-
neiro.

 “Hoje, a Linha 15-Pra-
ta chega a dez estações e, 
quando assumimos, eram 
seis operacionais entre o 
horário parcial, ao qual im-
plementamos o horário in-
tegral entre 4h40 e 0h nos 
dias úteis. Até 2021, serão 
11 estações com a entrega 
da Jd Colonial, concluindo 
a primeira etapa da Linha 
15-Prata”, disse Baldy.
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LUIZA MELL CONSEGUE FEITO 
INÉDITO EM PROL DOS ANIMAIS

HORÓSCOPO

Fase puxada no trabalho! 
Parentes e amigos vão 
exigir sua atenção. Espi-
ritualidade em alta. Para 
alegrar a vida a dois, in-
centive e dê carinho ao 
par. Se deseja ganhar um 
coração, pegue leve nas 
críticas.

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Terá a chance de colocar 
em prática suas ideias pro-
fissionais: conte com cole-
ga experiente. Não adie 
seu descanso semanal! 
Romance cheio de sinto-
nia. Um familiar pode te 
apresentar alguém espe-
cial.

Sua intuição será sua 
companheira na profis-
são. Tudo bem ouvir os 
problemas dos outros, 
mas evite sofrer por isso. 
União gostosa, com sexo 
melhor ainda. Caberá a 
você agitar as coisas na 
conquista.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Período positivo para 
trabalhar em equipe. 
Não deixe ninguém afe-
tar seu bom humor! O 
romance muda de fase e 
tende a ficar mais cúm-
plice. É possível que os 
amigos deem uma força 
na paquera.

Dividir tarefas é a dica 
para dar conta das suas 
responsabilidades pro-
fissionais. Terá sucesso 
se fechar um acordo. É 
possível que ganhe novos 
amigos. Cuide mais da 
saúde! Boa fase para se 
declarar ao seu bem.

Faça um plano de traba-
lho para se concentrar e 
esticar seu tempo. Muito 
cuidado ao assinar do-
cumento. Na vida a dois, 
espere romantismo e 
fantasias quentes. Talvez 
role paquera num evento 
religioso.

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Amplie seus contatos: 
isso será importante para 
a carreira. Caso feche ne-
gócio, preste atenção à 
papelada. Não dê bola 
para comentário ácido 
de amigo. Dedique-se 
mais ao seu par. Caute-
la com paixão proibida!

Vai demonstrar pique 
para planejar o próximo 
ano. Preocupação familiar 
poderá roubar seu sosse-
go. Encontros com paren-
tes serão abençoados. 
Na vida a dois, é provável 
que as opiniões se cho-
quem. Paquera sedutora!

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

Saberá defender suas 
ideias e terá pique para 
enfrentar a maratona. 
Fase positiva para cuidar 
da sua espiritualidade. Dê 
apoio ao seu amor caso 
tenha compromisso. É 
possível que se decepcio-
ne com paquera.

Na carreira, há sinal de 
mudanças, seja de em-
prego ou cargo. Valerá a 
pena investir nos estu-
dos. A afinidade conjugal 
vai garantir mais qualida-
de ao sexo. Poderá sentir 
algo diferente por pessoa 
amiga.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

É provável que lucre com 
um bico. Cuidado com co-
mentários impulsivos em 
redes sociais. Encontros 
familiares ou com ami-
gos estarão protegidos. 
Os desejos na cama pro-
metem acender a rotina 
conjugal.

Modere as palavras, so-
bretudo com superiores. 
Período favorável para 
estudar e acertar os gas-
tos. Relação amorosa 
cheia de leveza. Para ga-
nhar um coração, você 
precisa dar o primeiro 
passo.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

PIRâMIdE 
dE 

NAtAl

CULINÁRIA

INGREDIENTES:
1 ovo
3 colheres (sopa) de açúcar
4 colheres (sopa) de marga-
rina
meia xícara (chá) de leite
meia xícara (chá) de chocola-
te em pó peneirado
1 xícara (chá) de farinha de 
trigo peneirada
2 colheres (chá) de fermento 
em pó peneirado
15 bombons
1 pote de sorvete passas ao rum 
PARA DECORAR:
cerejas ao marrasquino
calda de chocolate
MODO DE PREPARO
Preaqueça o forno em tempe-
ratura média (180°C).
Unte e enfarinhe 1 fôrma re-
donda pequena (20cm de di-
âmetro). Reserve.
Em uma tigela média, colo-
que o ovo, o açúcar e a mar-
garina. Misture até obter uma
mistura homogênea. Acres-
cente aos poucos, sem parar 
de mexer, o leite, o chocolate 
e a farinha de trigo.

Misture delicadamente o fer-
mento e coloque na fôrma 
reservada. Leve ao forno por 
20 minutos ou até que um 
palito, depois de espetado na 
massa, saia limpo. Desenfor-
me morno e reserve.
MONTAGEM:
Corte o bolo ao meio, no senti-
do do comprimento e reserve.
Em um prato para bolo, colo-
que uma parte do bolo reser-
vado e recheie com bolas do 
sorvete passas ao rum KIBON 
e bombons. Cubra com a ou-
tra parte do bolo e comece a 
montar a pirâmide, interca-
lando bolas de sorvete com 
bombons.
Decore com cerejas ao mar-
rasquino e regue com a calda 
de chocolate. Sirva em seguida.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Variação: Se preferir, substi-
tua por bombons recheados 
com cereja. DICA Para dar um 
visual mais bonito, decore 
com cerejas verdes e verme-
lhas, dando a ideia de uma 
árvore de natal.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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UEB
AMORTECER

IRARANIMO
AARREDIO

GRUDAIMNM
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EEUPIER
PORCELANA

CAPRIUCI
PERAPRAIA
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ANAGUARAMO

FIDELIDADE
OOESTIRAR

Duas
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brasileiras

Número
de luas da

Terra

Capela
fora do

povoado;
igrejinha

Relativo
à idade

Exame do
MEC para
o Ensino
Médio

(?)
Moreira,
locutor

brasileiro

Diminuir o
impacto
(quedas) 

Falta de 
(?): marca
do pregui-

çoso

Arisco;
descon-

fiado

Apelido
carinhoso 

de
"Luciana"

Cometer
um

engano
Despertar

(o dia)

Execu-
tando 

(programa)

Área de
lazer do
banhista

Terceira
letra
grega

Reduzir
a pó 

Peça que
se usava

sob a saia

Causar
distensão

(Med.)

Adere 

Enrai-
vecer; 

enfurecer 

(?) qual:
igual

Material de
louças finas

Tipo de
calça
curta

Fruto da
pereira
Ceder;
doar

Lealdade

Hiato de
"voo"

Filtro 
do café
Cidade

fluminense

A que não
tem má-fé

Quarto, 
em inglês

Ligação
entre a

raiz e as
folhas

Espécie
de cais

Segunda
vogal

Ary Toledo,
humorista
Oposto de
"singular"

101, em
romanos
Gostar 

muitíssimo

Sílaba de
"longo"

Gemidos
de dor

Área de
trabalho
Ditongo
(abrev.)

Meu, em
espanhol
Camarei-
ra (bras.)

2/mi. 4/room. 5/errar — orada. 7/arredio.

PASSATEMPO

Luisa Mell anunciou uma 
grande notícia para quem 
luta a favor da causa em de-
fesa dos animais no país e no 
mundo. A ativista revelou a 
construção de um santuário 
de animais e emocionou os 
internautas.

A construção será feita 
pela ONG da famosa. No últi-
mo dia 10/12, ela assinou um 
documento com a constru-
tora que estará no comando 
das obras. “Vamos começar 
a construir [a estrutura] para 
chegar luz, água e estrada 
de acesso, a sede, a casa dos 
funcionários e a cozinha”, dis-
se.

“Agora é real. É mais uma 

obra para ajudar muitos ani-
mais que estão em sofrimen-
to que não conseguíamos 

ajudar”, garantiu a famosa, 
empolgada com o projeto.

O dinheiro para a constru-

ção do santuário foi alcança-
do com um bazar beneficen-
te. “Estou com um misto de 
felicidade e frio na barriga 
porque a responsabilidade 
será grande, mas Deus vai 
nos ajudar e, juntos, salvare-
mos muitos outros animais!”, 
declarou.

Os fãs comemoraram a 
conquista de Luísa. “Você 
é uma inspiração”, afirmou 
uma. “Que dê tudo certo”, 
desejou outra. “Estamos to-
dos felizes por esta conquis-
ta”, garantiu uma terceira. 
“Fico muito feliz por saber 
disso. Suas ações são uma 
verdadeira bênção divina”, 
disse mais uma.

Quando se ganha peso 
o rosto é o primeiro lugar 
do corpo onde a gordura 
se armazena, mostrando 
que o seu corpo está ar-
mazenando mais gordura 
que ele pode.

A papada pode ser um 
problema e um motivo 
de constrangimento para 
muitos, por isso se você 
que se livrar dele precisa 
seguir algumas dicas desse 
artigo.

Uma dica muito útil e 
importante para melhorar 
a papada é ter uma postu-
ra reta e sempre ereta.

Ficar com a coluna cor-
cunda pode evidenciar 
ainda mais o seu queixo 
duplo.

Manter a postura cor-
reta irá ajudar imediata-
mente a disfarçar a sua pa-
pada e ainda irá melhorar 
o funcionamento de todo 
o seu corpo.

Quer eliminar a papada 
com exercícios que podem 
ser feitos na sua casa? O 
queixo duplo, conhecido 
por muitos como papada, 
é o incomodo de muitas 
pessoas que ficam com 
certa quantidade de pele 
sobrando na região.

O que elas não sabem é 
que existe a possibilidade 
de perder a papada fazen-
do alguns exercícios muito 
simples e práticos. 

Então confira os três 
melhores exercícios para 
perder a papada sem so-
frência!

1 – Tapa no queixo
Esse exercício é muito 

simples e visto em muitos 
filmes, pode até parecer 
que não, mas ele funciona!

3 DICAS DE 
EXERCíCIOS 

PARA 
ELIMINAR
A PAPADA

Com a parte de trás da 
sua mão dê leves tapas 
seguidos na região de sua 
papada, não precisa colo-
car muita força.

O exercício é ótimo 
para estimular a região a 
perder gordura.

2 – Biquinho
Ótimo exercício para 

exercitar os músculos na 
linha da mandíbula.

Para fazer basta fazer 
um biquinho, porém pen-
se que você precisa en-
costar o lábio inferior na 
ponta do nariz, por isso 
use o máximo de força que 
conseguir.

Repita esse movimento 
10 vezes seguidas em duas 
séries ao longo do dia.

3 – Língua para fora
Pode até parecer es-

tranho de começo, mas ao 
fazer este exercício você 
verá que ele movimenta 
muitos músculos do rosto, 
inclusive os da papada.

Basta esticar a sua lín-
gua reta para fora da boca 
o mais longe que conse-
guir e segure nessa posi-
ção durante 15 segundos.

Repita o movimento 
três vezes.

BELEZA
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O presidente da República 
Jair Bolsonaro afirmou nesta 
quarta-feira que há possibili-
dade de ele ter um câncer de 
pele. Ao chegar no Palácio da 
Alvorada, ele foi pergunta-
do por jornalistas sobre um 
curativo que trazia na orelha.

“Tem um possível cân-
cer de pele. Tenho pele cla-
ra, pesquei muito na minha 

Câncer de pele ainda é o mais 
comum entre os brasileiros

Especialista da Rede de Hospitais São Camilo afirma que a maioria dos casos deste 
tipo câncer podem ser evitados com medidas simples de fotoproteção diária

Dados do Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA) apon-
tam o câncer de pele como 
o tipo de maior incidência 
entre os brasileiros, corres-
pondendo a cerca de 30% 
dos diagnósticos de câncer. 
A cada ano, cerca de 180 mil 
novos casos são registrados 
em todo o país, colocando a 
comunidade médica e os ór-
gãos do setor em alerta.

A cirurgiã plástica da Rede 
de Hospitais São Camilo de 
São Paulo, Dra. Andrea Oli-
veira, explica que fatores pre-
disponentes, como as lista-
das abaixo, são as principais 
causas de uma incidência alta 
e de diagnósticos de lesões 
mais avançadas:

- tipos de pele (mais claras 
e mais sensíveis);

- exposição solar (país tro-
pical e de alta incidência de 
solaridade anual);

- agravantes como falta 
de proteção solar diária e de 
exames de rotina para câncer 
de pele.

A médica, que é membro 
titular da SBCP e do Gru-

No fim de ano, as doações 
de sangue tendem a cair de-
vido às festividades e viagens 
de férias. Nessa época, po-
rém, as demandas por trans-
fusões aumentam, já que é 
quando normalmente aconte-
cem mais acidentes.

No Brasil, cerca de apenas 
1,6% da população brasileira é 
doadora de sangue, segundo 
o Ministério da Saúde. Apesar 

po Brasileiro de Melanoma, 
também ressalta que a maio-
ria dos casos de câncer de 
pele podem ser evitados com 
medidas simples de fotopro-
teção.

“O uso de protetor solar 
é muito associado às ativida-
des externas, principalmente 
ao lazer em praias e piscinas. 
No entanto, a exposição solar 
diária, durante as atividades 
rotineiras do dia a dia, como 
na locomoção a pé, no carro 
ou transporte coletivo, nas 
atividades de educação física 
e, especialmente, dos traba-
lhadores ao ar livre, é muito 
mais danosa à saúde da pele 
do que a exposição intencio-
nal”, afirma a especialista.

Ainda sobre o uso do pro-
tetor, a profissional afirma 
que, mesmo com o Fator de 
Proteção Solar (FPS) adequa-
do, a exposição solar deve ser 
até as 10 horas da manhã e a 
partir das 16 horas, sempre; 
não se esquecendo da pro-
teção adicional de chapéus 
e óculos com lentes adequa-
das.

“Além disso, o protetor 
solar deve ser reaplicado a 
cada duas horas, ou após 
mergulhar no mar ou piscina. 
Aos atletas, existem prote-
tores mais estáveis ao suor”, 
conta.

A especialista alerta que 
o câncer da pele pode se as-
semelhar a pintas, eczemas 
ou outras lesões benignas. 
Desta forma, conhecer bem 
a pele e saber em quais regi-
ões existem pintas faz toda a 
diferença na hora de detectar 
qualquer irregularidade.

Apenas um exame clínico 
feito por um médico especia-
lizado ou uma biópsia podem 

diagnosticar o câncer da pele, 
mas é importante estar aten-
to aos seguintes sintomas:

 • Uma lesão na pele de 
aparência elevada e brilhan-
te, translúcida, avermelhada, 
castanha, rósea ou multicolo-
rida, com crosta central e que 
sangra facilmente;

• Uma pinta preta ou 
castanha que muda sua cor, 
textura, torna-se irregular 
nas bordas e cresce de tama-
nho;

• Uma mancha ou fe-
rida que não cicatriza e con-
tinua a crescer apresentando 
coceira, crostas, erosões ou 
sangramento.

Bolsonaro passa por procedimento
para investigar possiBilidade de câncer

vida, fiz muita atividade. En-
tão, a possibilidade de câncer 
de pele existe”, respondeu o 
presidente. “Tiraram (os in-
dícios), me cutucaram, fura-
ram. Eu dormi. Eu estava tão 
cansado que deitei na maca e 
dormi”. Ele havia acabado de 
passar por um procedimento 
no Hospital da Força Aérea 
Brasileira, em Brasília.

Doações de sangue caem no final do ano, 
período com alta demanda por transfusões

de o número estar dentro dos 
parâmetros mínimos da Orga-
nização Mundial da Saúde (de 
pelo menos 1% da população 
doadora), a média ainda está 
aquém dos 3% considerado 
índice ideal pela OMS.

Cada bolsa de sangue 
pode salvar até quatro vidas. 
Também, todos os materiais 
são descartáveis e de uso úni-
co, impossibilitando qualquer 

risco de contaminação duran-
te o procedimento.

“Nesses meses de encer-
ramento e início de ano, as 
pessoas costumam se ocupar 
nas festas e viagens de férias, 
ocasionando diminuição dos 
números das doações, porém 
a necessidade de transfusões 

permanece”, explica o presi-
dente da Associação Brasileira 
de Hematologia, Hemotera-
pia e Terapia Celuar (ABHH), 
Dr. Dante Langhi Júnior. “É im-
portante conscientizar as pes-
soas que a doação de sangue 
é um ato totalmente altruísta 
e de cidadania”, reforça.

COMO DOAR
Há hemocentros e ser-

viços de hemoterapia espa-
lhados pelo país. Para doar é 
necessário pesar mais de 50 
kg, ter entre 16 e 69 anos e 
estar descansado. Em relação 
à alimentação, é preciso estar 
bem nutrido, com refeições 

leves e não ter ingerido bebi-
das alcoólicas pelo menos 12h 
horas antes da doação.

Homens podem doar qua-
tro vezes ao ano com intervalo 
mínimo de dois meses entre 
uma doação e outra, e mulhe-
res podem doar até três vezes 
com periodicidade de 90 dias. 

Mais tarde, a Secretaria de Comunicação da Presidência 
divulgou uma nota dizendo que o presidente está em 
boas condições de saúde e “sem qualquer indicativo de 
câncer de pele”.
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SAVM entrega prêmios aos vencedores 
da “Ação entre Amigos”

A Sociedade Amigos de 
Vila Matilde entregou no 
último dia 8, os prêmios 
aos vencedores da “rifa”. 
O sorteio foi realizado pela 
loteria federal no concurso 
05443 do dia 23/11/2019. 
A diretoria da entidade, 
através de seu presidente 
Alexandre Bueno, convi-
dou vários comerciantes, 
moradores e autoridades 
para participarem da en-
trega dos prêmios e, ao 
mesmo tempo, lançar ofi-
cialmente o Brasão e a 
Bandeira de Vila Matilde.

Estiveram presentes no 
evento os diretores e con-
selheiros da SAVM, diver-

sas outras lideranças regio-
nais: Florisvaldo F Santos e 
Ricardo Justino, represen-
tantes dos Clubes Rotary 
Vila Matilde e Vila Carrão, 
respectivamente, Claudia 
Garrido do Lions Vila Ma-
tilde e Mauro Borges Mal-
ta, presidente do CONSEG 
da região.

“Para nós foi uma hon-
ra, juntamente com a his-
toriadora Adriana Lopes, 
participar ativamente da 
criação deste projeto” de-
clarou Alexandre Bueno, 
que após 8 anos na Direto-
ria Executiva, entrega este 
mês o cargo de presidente 
da entidade.

Oseas da Silva - vencedor do Smartphone Moto G6

Flávio César (SOCCI Pneus) vencedor da TV LED 39” Brasão oficial de Vila Matilde 

Sinival (Nena) vencedor da Moto 0Km CG 160 Fan

Biro (ao centro), novo presidente da SAVM em 2020

SAVM - Lançamento da Bandeira de Vila Matilde

Fotos: Mauro Borges Filho


