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Política & Transporte

Governo de SP autoriza início das obras de 
ampliação da Linha 2-Verde até a Penha

Com mais 8,3 km de extensão e 8 novas estações, linha vai cruzar a zona leste, 
beneficiando mais de 300 mil pessoas por dia

O Governador 
João Doria 
e o Secre-
tários dos 

Transportes Metropolita-
nos, Alexandre Baldy, emi-
tiram no último dia 17, no 
Palácio dos Bandeirantes, 
ordem de serviço para o 
início imediato das obras 
de ampliação da Linha 2 
Verde do Metrô, que liga-
rá a Vila Madalena até Pe-
nha. Esta etapa deve ser 
concluída em 2026, co-
nectando o ramal à Linha 
3-Vermelha. Os trabalhos 
vão envolver a construção 
de mais 8,3 km e oito no-
vas estações. 

“É uma retomada, é o 
início da ampliação desta 
linha, com novas estações 
cruzando a zona leste da 
capital, beneficiando mais 
de 300 mil passageiros 
por dia”, disse Doria.

Em 2019, esse projeto 
foi retomado pelo Gover-
no de São Paulo, com a 
reativação dos contratos 
para a elaboração dos 
projetos executivos e o 
posterior início das obras. 
Os trabalhos começarão 
com a montagem dos can-

teiros de obras e prepara-
ção para as escavações e 
construção dos túneis e 
poços de ventilação, além 
das oito novas estações: 
Orfanato, Água Rasa, Aná-
lia Franco, Vila Formosa, 
Guilherme Giorgi, Nova 
Manchester, Aricanduva e 
Penha.

“Hoje nós estamos 
autorizando a ordem de 
serviço para os lotes 1, 3 
e 4, que compreendem o 
trecho 1 da construção da 
extensão da Linha 2-Ver-
de, tornando-a a mais 
extensa linha metroviária 
de São Paulo e passará a 
transportar mais de 1 mi-
lhão de passageiros dia-
riamente”, disse Baldy.                                                

Serão investidos R$ 6 
bilhões em recursos ex-
clusivos do Estado para a 
elaboração dos projetos, 
desapropriações e execu-
ção das obras civis deste 
trecho. Também está in-
cluso neste valor a aqui-
sição de 22 novos trens 
para a Linha 2, portas de 
plataforma, sistemas de 
alimentação elétrica, sina-
lização e controle, que se-
rão licitados pelo Metrô.

Placa Mercosul: Preciso trocar a minha placa?
A partir de 31/01/2020 

(Sexta-feira), a nova placa 
com o padrão do Mercosul 
estará valendo em todo 
o país. Segundo o DENA-
TRAN não há previsão de 
outro adiamento.
Mas e minha placa cinza, 

vou ter que trocar?
NÃO! Segundo a reso-

lução 780/2019 do CON-
TRAN (Conselho Nacional 
de Trânsito) os veículos 
que já transitam com a 
placa cinza, no padrão bra-
sileiro, não serão obriga-
dos a efetuar a troca, mas 
fique atento, em nos casos 
abaixo a troca será obriga-
tória:

• Alteração de catego-
ria do veículo.

• Furto, extravio, roubo 
ou dano da placa.

• Transferência para 
outro município ou Esta-
do.

Quem já possui a placa 
no padrão Mercosul não 
precisará comprar uma 
nova placa nos casos de 
transferência ou alteração 
de categoria.

O que muda na
nova placa?

Com o novo trecho, 
será possível transportar 
diariamente cerca de 300 
mil pessoas a mais na Li-
nha 2-Verde, promovendo 
a conexão direta com as 
linhas 3-Vermelha, 11-Co-
ral (CPTM) e 15-Prata, 
além de facilitar o trajeto 
de quem vem da zona les-
te com destino às regiões 
da Paulista, sul e sudoeste 
da capital. Também é es-
timada a melhora na dis-
tribuição dos passageiros 
pela rede de transporte 
sobre trilhos, em especial 
nas linhas 3-Vermelha e 
1-Azul.

Quando concluída a 
extensão até Penha, a Li-
nha 2 - Verde terá 23 km 
de extensão, com 22 esta-
ções desde a Vila Mada-
lena. Passará a ser a linha 
de metrô mais extensa de 
São Paulo, conectando-
-se diretamente com as 
linhas 1-Azul (Paraíso e 
Ana Rosa), 3-Vermelha 
(Penha), 4-Amarela (Pau-
lista), 5-Lilás (Chácara 
Klabin), 15-Prata (Vila Pru-
dente) e 11-Coral (Penha), 
transportando mais de 1,1 
milhão de pessoas por dia.

A versão mais recente não 
tem mais o efeito difrativo 
e colorido nos caracteres e 
ondas sinusoidais no fun-
do branco.

Diferenças 
entre as placas

A placa cinza traz uma 
combinação de três letras 
precedendo quatro núme-
ros, a Mercosul é formada 
por três letras, um núme-
ro, outra letra e dois alga-
rismos, nessa ordem.

A troca de um núme-
ro por uma letra permite 
quantidade muito maior 
de combinações alfanu-
méricas: serão possíveis 
cerca 450 milhões de com-
binações, a serem com-
partilhadas entre todos 
os países do Mercosul. 
Bem mais do que as 175 
milhões de possibilidades 
das atuais placas com fun-
do cinza.

Além disso, as novas 
placas preveem um banco 
de dados integrado entre 
os países que adotam o 
formato, permitindo aos 
agentes de trânsito e polí-
cias consultarem as infor-
mações de determinado 

veículo, seja ele registrado 
no Brasil, na Argentina, no 
Paraguai e no Uruguai.

O Denatran informa 
que esse sistema já está 
operante. O padrão Mer-
cosul também deixa de 
adotar o lacre, substituído 
pelo QR Code – código bi-
dimensional que permite 
consultar os dados veicu-
lares, bem como rastrear 
a produção de determi-
nada placa, com o objeti-
vo de prevenir clonagens. 
O QR Code pode ser lido 
por meio do aplicativo Vio, 
que tem download gratui-
to para dispositivos An-
droid e iOS.

Para completar, a cor 
dos caracteres muda de 
acordo com a categoria do 
veículo:

Preta – carro particular
Cinza – veículo antigo 

de coleção
Vermelha – comerciais 

ou de aprendizagem
Amarela – diplomático 

ou consular
Verde – especial (como 

protótipos de testes)
Azul – veículos de ór-

gãos oficiais.
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Educação, Cursos e Entretenimento...

O primeiro semestre 
já começa movimentado 
pela Subprefeitura Pe-
nha. Colhendo os frutos 
da parceria com o Senac 
Penha, a administração 
municipal não só manteve 
os cursos já conhecidos, 
como irá receber novas 
carreiras procuradas no 
mercado de trabalho. A 
partir de fevereiro, a Sub 
Penha recebe os cursos 
de Jardinagem (04/02 a 
30/06/2020 – 3ª e 5ª fei-
ra – 8h30 às 12h30). Saiba 
como implantar e fazer a 
manutenção de jardins de 
forma sustentável, além 
de selecionar espécies e 
utilizar técnicas adequa-
das de plantio, nutrição, 
poda e tratamento. Cui-
dador de Idosos (05/02 a 
03/07/2020 – 4ª e 6ª feira 
- 8h às 12h). Aprenda a cui-
dar de idosos, com ou sem 
necessidades especiais, e 
atue em residências, ho-
téis, instituições de lon-
ga permanência, clínicas, 
hospitais, entre outros lo-
cais. Auxiliar de Escritório 
(10/02 a 08/04/2020 – 2ª 
a 6ª feira - 13h às 17h). Co-

Mágicas 
e Pegadinhas

esperando por você no 
Atrium Shopping  

R Giovanni Battista Pirelli, 155 
Vila Homero  Thon 

Santo André

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

Momento Inside Shows
CINEMA: O ano de 2020 começou com uma das animações mais queridas pelo públi-
co e pela crítica chegando aos cinemas, Frozen 2 teve sua estreia no dia 03 de Janeiro 
e já está entre uma das animações favoritas para levar o Oscar. Nesse segundo filme, 
Elza precisa enfrentar o passado e descobrir de onde vem os seus poderes com ajuda 
de sua irmã Ana, Olaf e Kristoff, muitas aventuras e músicas irão surgir nesse caminho. 
A direção do filme é de Jennifer Lee e Chris Buck. 
O filme de guerra 1917 chegou aos cinemas brasileiros no dia 18 de Janeiro e já vem 
recebendo grandes prêmios, como de Melhor Filme no Globo de Ouro e ainda muitas 
indicações ao Oscar. O filme que é filmado para parecer plano sequência, conta a 
história de dois soldados britânicos na primeira guerra mundial. Com George Mckay, 
Richard Madden e Benedict Cumberbatch. 
Para quem gosta de um blockbuster de aventura, já pode conferir o filme Jumanji 2: 
A Próxima Fase, que chegou nas telonas no dia 16. Jumanji é uma continuação do fil-
me de 2017 e vai mostrar o grupo de jovens voltando ao jogo e precisando enfrentar 
novos desafios para salvar Jumanji. Com um elenco de peso como The Rock, Karen 
Gillan, Kevin Hart e Jack Black. 
Will Smith e Martin Lawrence estão de volta para o filme Bad Boys Para Sempre. Nes-
se novo longa da franquia, os policias Burnett e Lowrey precisam prender os maiores 
traficantes de drogas da cidade. Bad Boys foi uma franquia de sucesso e teve seu 
último filme lançado em 2003, agora volta as telonas no dia 30 de Janeiro com seu 
elenco original de protagonistas. 

Inscrições abertas para 
cursos gratuitos

Parceria entre Sub Penha e Senac Penha destacam novas carreiras, como 
de Cuidador de Idosos

nheça rotinas administra-
tivas básicas, como produ-
ção e análise de tabelas, 
aprenda ferramentas de 
marketing pessoal e apri-
more sua comunicação 
falada e escrita. As aulas 
serão realizadas nas de-
pendências da subprefei-
tura (Rua Candapuí, 492), 

exceto o de Jardineiro, 
que será ministrado no Vi-
veiro Tiquatira (Rua Heitor 
Diniz Campelo, 104). As 
inscrições foram abertas 
no último dia 20, na uni-
dade do Senac Penha (Rua 
Francisco Coimbra, 403), 
os interessados poderão 
tirar dúvidas sobre o cur-

so e devem comparecer 
munidos de RG e CPF, ter 
a partir de 14 anos (não há 
idade máxima) e, no míni-
mo, ensino fundamental 
incompleto. Caso seja me-
nor de 18 anos, deverá vir 
acompanhado do respon-
sável legal.

Confira algumas
mudanças na rede 

estadual de SP
As aulas na rede estadu-

al de São Paulo começam na 
próxima segunda-feira (3), e 
neste ano letivo de 2020 os 
estudantes terão novidades. 

Começa a vigorar o progra-
ma Inova Educação, anuncia-
do no ano passado, que é um 
modelo pedagógico pioneiro 
que vai conectar as escolas à 
realidade dos estudantes do 
século 21. O Inova será oferta-
do a todos os dois milhões de 
estudantes matriculados nos 
anos finais do ensino funda-
mental e do ensino médio na 
rede estadual de São Paulo. 

Novas aulas
Entrará no currículo obri-

gatório duas aulas por sema-
na de uma atividade chamada 
“Projeto de Vida”, mais duas 
aulas do componente Eletivas 
e uma de Tecnologia e Inova-
ção. 

As disciplinas eletivas se-
rão oferecidas a partir do 
levantamento dos sonhos e 
anseios dos estudantes e das 
possibilidades de oferta dos 
professores. Alguns exemplos 
de temas são: empreendedo-
rismo, ética e cidadania, olim-
píadas de conhecimento, tea-
tro, comunicação não violenta 
e mediação de conflitos, entre 
outros.

Além disso, serão disponi-
bilizadas duas aulas semanais 
de Projeto de Vida, onde os 
estudantes farão atividades 
para definirem seus objeti-
vos, planejarem seus rumos 
futuros e se organizarem para 
chegar onde querem. As ati-

vidades abrangem ética e ci-
dadania, sonhos, projetos na 
comunidade, mundo do tra-
balho, vida acadêmica etc.

Por fim, a disciplina de Tec-
nologia e Inovação pretende 
trabalhar três eixos: pensa-
mento computacional; tecno-
logias digitais da informação; 
e comunicação e letramento 
digital.

Novos períodos de recesso
Outra novidade para este 

ano é o calendário escolar. 
Haverá a introdução de mais 
dois novos recessos, um ao 
final do primeiro bimestre e 
outro no terceiro bimestre. As 
férias do segundo e do quarto 
bimestre ficam mantidas.

Dessa forma, veja como fi-
cará o calendário:

• Início do ano letivo: 3 de 
fevereiro

• Período primeiro recesso 
(fim do primeiro bimestre): 
entre 20 e 24 de abril

• Período das férias (fim 
do segundo bimestre): entre 
10 e 26 de julho

• Período segundo recesso 
(fim do terceiro bimestre): en-
tre 13 e 16 de outubro

• Encerramento do ano le-
tivo: a partir de 23 de dezem-
bro.

O objetivo da mudança 
é organizar o calendário e o 
planejamento das atividades 
pedagógicas, além de garantir 
que docentes que atuam nas 
redes estadual e municipais 
consigam conciliar os perío-
dos de recesso escolar e fé-
rias.
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BANCO 40

GVC
CAMBALHOTA

SERGIORI
LOABSIM

LAPARAUL
CRGANCHO

FRACADOSAR
VITORIASO

MAMOEIRO
OPTMENOR
GALOPERE

FEREUEAS
NITIDOSPI

DESAPONTAR
SOCOSRUELA

Substân-
cia para
dispersar
multidões

Sétimo
signo do
Zodíaco

Sílaba de
"hotel"

Bebida
feita de

frutas (pl.)

Ouro, em
espanhol

Combinar
uma

mistura 

Apenas;
somente

Absorve o
oxigênio

do ar 

Corrida
mais

rápida
do cavalo

Arredio;
tímido

Machuca;
agride 

Ivo
Pitanguy,
cirurgião

(?) Gore,
político
dos EUA

O irmão de Abel
(Bíblia)

Parte musical 
de um filme

Resposta
afirmativa
Armação 
de obras

Ordem dos
advogados
Material 

de baixelas
(?) Cortez,

ator
Rapaz;
menino

Exame
de urina

As Nações
Unidas

De tamanho
inferior
Recato;

vergonha

Pequena 
via pública
Golpes do
boxeador

Muito
visíveis
Causar

decepção

Conquista;
triunfo

Árvore da
papaia

A mulher
acusada

Ponto
cardeal

Bairro
carioca

Aquela que
não é forte

Pulo do
palhaço

Letra que
antecede

o "M"

(?) Mal-
landro,

humorista

Preenchidas

Ferro curvo
em forma

de U

Cada divisão do
estacionamento
Para
mim

Pão feito
de milho

3/eas — oro. 4/lapa. 5/pudor. 7/vitória.

LUDMILLA REBATE POLÊMICA 
SOBRE FESTA: ‘MENINAS 

NÃO FORAM OBJETOS’

HORÓSCOPO

Na vida profissional, você vai 
ganhar se trocar experiências 
com os colegas de serviço. 
Os astros enviam sinal verde, 
aproveite este momento. Mas 
primeiro você precisa sair do 
comodismo para criar novas 
oportunidades. No amor, que 
tal um bate-papo gostosinho 
com o par? Na paquera, vai ser 
mais fácil atrair admiradores. 

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

No trabalho, nada de tentar 
impor a sua experiência aos co-
legas, se fizer isso, eles vão pe-
gar ranço de você. Nas finanças 
pode ter ganhos inesperados 
mas, controle melhor seu di-
nheiro. Na família, podem rolar 
alguns conflitos. No amor pro-
messa de muita paixão entre 
quatro paredes e astral promis-
sor na paquera

Os astros pedem paciência, 
para esta semana. Trabalhar 
em equipe vai exigir mais cal-
ma e jogo de cintura. E você 
vai precisar de aliados para 
realizar seus desejos. Contato 
com alguém que mora lon-
ge fará bem ao seu astral. No 
amor, quanto mais cumplicida-
de, melhor. E quem está só, vai 
estar exigente na paquera. 

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Se está afim de crescer pro-
fissionalmente, faça cursos 
para se aperfeiçoar e batalhe 
com disposição para mudar 
o rumo da sua carreira. Os 
astros vão dar uma forcinha 
para quem quer iniciar dieta 
e investir mais na saúde. No 
amor, romance firme. Na pa-
quera, clima de pura sedução 
com alguém do trabalho. 

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)

Essa semana promissora para 
quem trabalha em casa ou com 
parentes. E os astros mandam 
uma dica pro campo profissio-
nal: no serviço, use sua boa lá-
bia para conseguir o que quer. 
Pare de gastar com coisas que 
não precisa. No amor, vai re-
velar seu lado apaixonado. Na 
paquera, fortes emoções. 

Esta semana você terá inspira-
ção extra para encontrar novas 
formas de ganhar dinheiro e 
terá mais determinação para 
investir na carreira. Fique li-
gada que pode até pintar 
uma chance de promoção. É 
semana produtiva que fala? 
No amor, demonstre todo 
seu carinho. E na paquera, 
não economize no charme!

Mantenha seus planos em se-
gredo para não papel de trou-
xa e ser vítima de trapaças ou 
rasteiras. No trabalho, mostre 
seu espírito de liderança, mas 
evite bater de frente com a 
chefia. No amor, quem está 
só, fique atenta: pode pintar 
crush novo. Quem já tem um 
par, a dica é: cuide bem do seu 
amor. 

Você tem tudo para conquistar 
o que quer, mas faça isso sem 
alarde. Tente ter mais discrição 
em tudo o que faz. No serviço, 
vai precisar de mais sossego 
para render. No campo finan-
ceiro, vai estar tudo bem com 
a grana. No amor, se está só, 
atração por amigo deve balan-
çar o seu coração. Quem tem 
par, aproveite para realizar 
suas fantasias a dois.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Essa semana não faltará dispo-
sição para encarar seus com-
promissos. O que é muito bom 
porque assuntos de casa vão 
exigir sua atenção. Além disso, 
sua saúde pode ficar mais sen-
sível. No trabalho, eu vejo que 
pode fazer parceria vantajosa. 
No amor, renda-se ao roman-
tismo na união. E quem está 
só, será fácil se envolver com 
quem já conhece.

Pra esta semana, os astros 
prometem sorte e conquis-
tas. Aproveite a maré de sorte 
para fazer uma fezinha! Ah, 
esta semana você vai encarar 
suas tarefas com disciplina, 
mas é bom ter cuidado com 
mal-entendidos. No amor, não 
exagere nas cobranças. Agora, 
quem está só, vai desejar viver 
uma relação séria.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

CULINÁRIA
INgREDIENTES:
Primeira calda:
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
Segunda calda:
5 colheres (sopa) de água
2 colheres (sopa) de acho-
colatado
Sorvete:
1 lata de leite condensado
2 latas de leite (use a lata 
do leite condensado para 
medir)
4 gemas peneiradas
4 claras batidas em neve
5 colheres (sopa) de açúcar 
1 lata de creme de leite sem 
soro 

MODO DE PREPARO:
Primeira calda: 
Passe em uma forma de bura-

PASSATEMPO

BELEZA

co e leve ao freezer.
Segunda calda:
Misture os ingredientes numa 

BOLO DE SORVETE

vasilha e depois de desen-
formado cubra o sorvete 
com esta calda.
Sorvete:
Leve ao fogo o leite, o leite 
condensado e as gemas, até 
engrossar.
Deixe esfriar.
Bata as claras em neve e 
acrescente o açúcar.
Junte o creme de leite e 
creme de gemas já frio.
Misture tudo e despeje na 
fôrma que está no freezer.
Volte ao freezer, no momen-
to de servir, passe a forma 
ao fogo e desenforme como 
se fosse um pudim.

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

Cantora foi criticada por imagens que vazaram de sua festa com Tyga
Ludmilla ficou no olho 

do furacão depois que ima-
gens de  festa feita na casa 
da cantora caíram na rede. 
Nas imagens, algumas con-
vidadas aparecem dançando 
de biquíni para a câmera do 

rapper Tyga, convidado da 
funkeira.Após ver diversas 
críticas, Ludmilla resolveu se 
pronunciar.”As festas da mi-
nha casa sempre são assim. 
A gente não costuma deixar 
entrar celular pra ficar à von-

tade, se divertir e se jogar. 
Estou vendo um monte de 
gente chocada falando sobre 
objeto. Viu alguém ali sendo 
objeto? Você viu um monte 
de mulheres que pagam suas 
contas dançando e robo-
lando do jeito que elas que-
riam. Meus convidados vêm 
vestidos. Aqui, todo mundo 
se sentindo bem, um calor 
infernal, vai ficar de roupa 
por quê? Tá com o corpo em 
dia...  o cara veio, começou 
a gravar, as meninas quise-

ram aparecer no Instagram 
do cara, rebolaram e dança-
ram. Em qualquer canto do 
mundo as meninas dançam 
de calcinha. Vocês precisam 
valorizar o que têm aqui. As 
meninas são lindas. As bun-
das daqui são lindas. Para de 
querer ‘escrotizar’ as pessoas 
nas redes sociais. Aquela foi 
a primeira de muitas. A gente 
não vai parar de fazer fervo 
porque vocês não gostaram e 
não foram convidados”, afir-
mou. 

Fotos: reprodução Instagram

1. Escolha um corretivo correto para o 
seu tom de pele. De preferencia, eleja 
um que tenha sub-tons de pêssego , 
para equilibrar os tons azulados e arro-
xeados das olheiras.

2. Aposte em sombras claras. Essa não é 
a hora de usar um olhão preto esfuma-
do. Em vez disso, use cores claras e pe-
roladas, como champanhe e dourado, e 
esfume-as em direção aos cantos inter-
nos, para dar uma iluminada no olhar.

3. Passe o delineador em apenas ¾ dos 
olhos. Se o objetivo é fazer parecer os 
olhos mais abertos, comece pouco an-
tes da metade e vá em direção ao canto 
externo. Ganha pontos extras que, ao 
final, puxar o delineador estilo gatinho.

4. Curve os cílios. Deixe o curvex mais 
próximo de seu olho, sem beliscar a 
pele. Melhor que qualquer caneca de 
café!

5. Abuse da máscara de cílios. Não apli-
que apenas 1 ou 2 camadas do produto, 
exagere!
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Medicina & Saúde

*Documento elaborado pelos 
médicos infectologistas da 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

INFECTOLOGIA:
Dr. Leonardo Weissmann,

Dra. Tânia do Socorro S. Chaves 
e Dr. Clovis Arns da Cunha 

O que é Coronavírus? 
Coronavírus (CoV) é uma 

grande família de vírus, co-
nhecidos desde meados da 
década de 1960, que podem 
causar um resfriado comum 
ou síndromes respiratórias 
graves como a síndrome res-
piratória aguda grave que 
ficou conhecida pela sigla 
SARS, do inglês Severe Acu-
te Respiratory Syndrome, 
(SARS-CoV) e a síndrome 
respiratória do Oriente Mé-
dio, cuja sigla é MERS, do 
inglês Middle East Respira-
tory Syndrome (MERS-CoV). 
Esses vírus receberam esse 
nome devido às espículas na 
sua superfície que lembram 
uma coroa. 

Uma nova variante do 
vírus foi identificada recen-
temente, após a notificação 
de casos de pneumonia de 
causa desconhecida entre 
dezembro/2019 e janei-
ro/2020, diagnosticados 
inicialmente na cidade chi-
nesa de Wuhan, capital da 
província de Hubei. Essa 
nova variante não havia sido 
identificada previamente 
em humanos e foi denomi-

Com o carnaval chegan-
do, época em que os cuida-
dos devem ser redobrados, 
a Dra. Dania Abdel Rah-
man, médica infectologista 
do Centro Médico Consulta 
Aqui esclarece as dúvidas 
mais frequentes sobre as IST. 

As Infecções Sexualmen-
te Transmissíveis (IST), nova 
denominação das DST, são 
causadas por vírus, bacté-
rias ou outros microrganis-
mos. Transmitidas, prin-
cipalmente, por meio do 
contato sexual sem o uso 
de preservativo com uma 
pessoa que esteja infecta-
da. “Existe uma gama mui-
to grande de Infecções se-
xualmente transmissíveis, 
contudo, as mais comuns 
são AIDS, Hepatite C, Sífilis 
e Gonorreia. Dentre os prin-
cipais agentes estão vírus 
como o HIV, o HPV, os vírus 
de Hepatites B e C e bac-
térias como o Treponema 
Pallidum, no caso da Sífilis”, 
explica a Dra. Dania Abdel 
Rahman, médica infecto-
logista do Centro Médico 
Consulta Aqui.

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) estima a 
ocorrência de mais de um 
milhão de casos de Infec-
ções Sexualmente Transmis-
síveis, por dia, no planeta. 
Ao ano, estima-se aproxi-
madamente 357 milhões de 
novas infecções, entre HPV, 
clamídia, gonorreia, sífilis 
e tricomoníase. No Brasil, 
o cenário estimado não é 
muito diferente, porém, 
como apenas os casos de 

CORONAVÍRUS - veja algumas perguntas e respostas
nada 2019-nCoV. Centenas 
de casos já foram detecta-
das em outras cidades da 
China, além de Tailândia, Ja-
pão, Coreia do Sul e Estados 
Unidos da América. 
Qual a origem deste surto? 

Acredita-se que a fon-
te primária do vírus seja 
em um mercado de frutos 
do mar e animais vivos em 
Wuhan. 
Há outros coronavírus com 
transmissão de animais 
para humanos? 

Investigações detalhadas 
descobriram que o SARS-
-CoV foi transmitido de gatos 
selvagens para humanos na 
China, em 2002, e o MERS-
-CoV de dromedários para 
humanos na Arábia Saudita, 
em 2012. Vários coronavírus 
conhecidos estão circulando 
em animais que ainda não 
infectaram humanos. 
A transmissão do coronaví-
rus acontece entre huma-
nos? 

Sim. Todos os corona-
vírus podem ser transmi-
tidos de pessoa a pessoa. 
Na maior parte dos casos, a 
transmissão é limitada e se 
dá por contato próximo, ou 
seja, qualquer pessoa que 
cuidou do paciente, incluin-
do profissionais de saúde 
ou membros da família que 
tenham tido contato físico 
com o paciente e/ou perma-
necidos no mesmo local que 

o paciente doente. 
Qual é o tempo de incuba-
ção desta nova variante do 
coronavírus? 

Ainda não há uma infor-
mação exata. Presume-se 
que o tempo de exposição 
ao vírus e o início dos sinto-
mas seja de cerca de duas 
semanas. 
Quais são os sintomas de 
uma pessoa infectada por 
um coronavírus? 

Depende do vírus, mas os 
sinais comuns incluem sin-
tomas respiratórios, febre, 
tosse e falta de ar/descon-
forto respiratório. Em casos 
mais graves, a infecção pode 
causar pneumonia, síndro-

me respiratória aguda grave, 
insuficiência renal e morte. 
Idosos e pessoas com pro-
blemas de saúde podem 
apresentar manifestações 
mais graves. 
Qual é a letalidade desta 
nova variante do coronaví-
rus? 

Não se sabe até o mo-
mento. Porém, acredita-se 
que a letalidade do 2019-
nCoV seja inferior a do SARS-
-CoV e do MERS-CoV. 
Existe um tratamento para 
o coronavírus? 

Não há tratamento espe-
cífico. No entanto, muitos 
dos sintomas podem ser 
tratados. Além disso, os cui-

dados de suporte às pessoas 
infectadas podem ser alta-
mente eficazes. 
Existe uma vacina para o 
novo coronavírus? 

Quando uma doença é 
nova, não há vacina até que 
uma seja desenvolvida. 
Tomei a vacina contra a gri-
pe. Estou protegido contra 
o coronavírus? 

Não. Esta vacina protege 
somente contra o vírus in-
fluenza. 
Como reduzir o risco de in-
fecção pelo coronavírus? 

Evitar contato próximo 
com pessoas que sofrem 
de infecções respiratórias 
agudas; realizar lavagem 

frequente das mãos, espe-
cialmente após contato di-
reto com pessoas doentes 
ou com o meio ambiente; 
evitar contato próximo com 
animais selvagens e animais 
doentes em fazendas ou 
criações. 
Estão contraindicadas as 
viagens para a China e para 
os países com casos impor-
tados? 

Não. Com base nas infor-
mações atualmente disponí-
veis, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) não reco-
menda nenhuma restrição 
de viagens ou comércio. A 
OMS corrobora para que 
as medidas de preparação 
para emergências de saúde 
devem ser fortalecidas pe-
los países em conformidade 
com o Regulamento Sanitá-
rio Internacional (2005). 
Temos casos da nova va-
riante do coronavírus no 
Brasil? 

Até o presente momento 
não há casos suspeitos ou 
confirmados no país. 
Há risco de epidemia glo-
bal? 

Sim. Mas até o momento, 
a OMS não declarou o surto 
de 2019-nCOV como uma 
situação de Emergência em 
Saúde Pública de Interesse 
Internacional. 
FONTES: Ministério da Saúde do 
Brasil / Organização Mundial da 

Saúde / CDC. 

Na China, mais de 130 pessoas já morreram por causa do coronavírus

Tudo que você precisa saber sobre as Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST) 

HIV e de sífilis em gestan-
tes e bebês são notificados 
obrigatoriamente ao Minis-
tério da Saúde, é difícil ter 
estatísticas gerais mais fide-
dignas. “Portanto, não só no 
carnaval, mas durante todo 
o ano, é fundamental pre-
venir as IST. Tais precauções 
devem ser tomadas utilizan-
do preservativos. Trata-se 
de um procedimento cha-
mado método de barreira, 
que previne a transmissão 
de agentes infecciosos e 
gestações não desejadas. 

Vale lembrar da importância 
do uso desses preservativos 
também com parceiros fi-
xos e não somente com os 

esporádicos”, adverte a Dra. 
Dania.

Os sintomas dessas do-
enças dependem muito do 

tipo de infecção adquirida. 
Lesões em órgãos genitais, 
como bolhas, verrugas ou 
úlceras devem ser inves-
tigadas, assim como linfo-
nodos (ínguas) na virilha e 
secreções vaginais ou na 
uretra podem também ser 
indicativos de IST. Algumas, 
apesar de poderem ser 
controladas, não tem cura 
como, por exemplo, a AIDS, 
causada pelo vírus HIV. Ou-
tras como sífilis e gonorreia 
são perfeitamente possíveis 
de serem sanadas. Nos ca-

sos do HPV e da Hepatite B, 
existem vacinas para a pre-
venção.

“Muitas das IST podem 
ter consequências sérias, 
culminando, inclusive, em 
câncer de colo de útero ou 
câncer de vulva ou vagina. 
Esses tipos de neoplasia 
têm relação com o vírus 
HPV. Em casos avançados e 
mais graves, podem ser ne-
cessárias cirurgias que cul-
minam até em infertilidade, 
mesmo que indiretamente”, 
conclui a infectologista.
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Programação aos “Foliões”...

Saiba a ordem dos desfiles
das escolas de samba de SP

Desfiles do Grupo Especial serão nos dias 21 e 22 de fevereiro. Escolas do Acesso saem dia 23
Os desfiles do Grupo 

Especial das escolas de 
samba de São Paulo serão 
realizados nos dias 21 e 22 
de fevereiro de 2020 no 
Sambódromo do Anhem-
bi. Os horários ainda não 
foram divulgados. No úl-
timo carnaval, os desfiles 
começaram às 23h15 na 
sexta e 22h30 no sábado. 
Em 2020, o desfile das 
campeãs será no dia 29 
de fevereiro. Veja a ordem 
dos desfiles:

gRuPO ESPECIAL

Sexta-feira
21 de fevereiro:

1ª) Barroca Zona Sul
2ª) Tom Maior 
3ª) Dragões da Real
4ª) Mancha Verde
5ª) Acadêmicos do Tatuapé
6ª) Império de Casa Verde
7ª) X-9 Paulistana

Sábado
22 de fevereiro:

1ª) Pérola Negra
2ª) Colorado do Brás
3ª) Gaviões da Fiel
4ª) Mocidade Alegre

5ª) Águia de Ouro
6ª) Unidos de Vila Maria
7ª) Rosas de Ouro

gRuPO DE ACESSO 1

Domingo
23 de fevereiro:

1ª) Estrela do Terceiro 
Milênio
2ª) Nenê de Vila Matilde
3ª) Independente Tricolor
4ª) Leandro de Itaquera
5ª) Mocidade Unida da 
Mooca

6ª) Acadêmicos do Tucuruvi
7ª) Camisa Verde e Branco
8ª) Vai-Vai

gRuPO DE ACESSO 2
Segunda-feira

24 de fevereiro:

1ª) Flor de Vila Dalila
2ª) Primeira da Cidade Líder
3ª) Unidos de Santa Bárbara
4ª) Amizade Zona Leste
5ª) Camisa 12
6ª) Uirapuru da Mooca
7ª) Torcida Jovem

8ª) Unidos do Peruche
9ª) Morro da Casa Verde
10ª) Tradição Albertinense
11ª) Imperador do Ipiranga
12ª) Dom Bosco de Itaquera

Por Dalton Ferreira

 G1.globo.com

Desfile da Mancha Verde (2019) - atual campeã do carnaval de São Paulo

Veja a relação de blocos que desfilam no Carnaval de rua 
nas regiões das  Subprefeituras Penha e Aricanduva/Carrão

Período carnavalesco se estende de 15 de fevereiro a 1º de março de 2020
Vai começar o maior Car-

naval de Rua que São Paulo 
já viu. Os 865 blocos estão 
espalhados por toda a cida-
de no período carnavalesco, 
que se estende de 15 de 
fevereiro a 1º de março de 
2020.

Subprefeitura Penha:
15/02/2020

14h às 19h - Bloco Nhocoro-
né - Concentração: Rua Pro-
fessor Thire, 66.
14h às 19h - Bloco Clube do 
Bolinha - Concentração: Pra-
ça Dona Micaela Vieira, 585.
14h às 19h - Bloco carnava-
lesco Tá com medo porque 
veio? - Concentração: Rua 
Otília, 457.

16/02/2020
13h às 18h - Bloco Carnava-
lesco Casa de Alice;
Concentração: R. Heloísa 
Camargo entre Rua Evans e 
Rua Otília.
14h às 19h - Bloco Samba 
Tetê - Concentração: Rua 
Mirandinha, 526.
14h às 19h - Bloco Favela 
Chic - Concentração: Rua 
Isabel, 185.
14h às 17h - Bloco Cordão 
Carnavalesco Dona Micaela 
- Concentração: Praça Dona 
Micaela Vieira, 585.
15h às 19h - Bloco Espalha-
fatos;
Concentração: Praça Nossa 
Senhora da Esperança.
12h às 17h - Bloco do Juiz;
Concentração: Rua Coruri-

pe, 81.
15h às 18h - Bloco do Ma-
landron;
Concentração: Rua Antônio 
de Souza Campos - R. Dr. 
José Paulo.
14h às 19h - Bloco Luziania;
Concentração: Rua Luziania, 
17.

23/02/2020
13h às 18h - Bloco do Mor-
cegão de Artur Alvim;
Concentração: Praça Dilva 
Gomes Martins.
14h às 19h - Bloco do Tem-
peradinho;
Concentração: Rua Miguel 
Garcial entre Rua Roiz Bar-
ros e R. Prof. Leôncio Cor-
reia.
12h às 17h - Bloco água na 
boca;
Concentração: Rua Neri de 
Barcelos, 430.

24/02/2020
13h às 18h - Bloco da 3;
Concentração: Rua João 
Francisco Bellegarde, 133.

25/02/2020
14h às 19h - Bloco Família 
Sabotagem “Sabota”;
Concentração: Rua Angelica 
da Costa Carvalho, 650.

29/02/2020
10h às 13h - Bloco Terceira 
Idade da Zona Leste;
Concentração: Dentro USP 
Leste, P1.
13h às 18h - Bloco Cacique 
Social Club;
Concentração: Rua José Flá-
vio, 500.
14h às 19h - Bloco é Peque-
no + Balança;
Concentração: Rua Mirandi-
nha, 500.
14h às 19h - Bloco Toca 
Raulzito SP;

Concentração: Rua Gover- 
nador Carvalho Pinto, 2480.
14h às 19h - Bloco de Car-
naval de Rua Banda das Ca-
chorras;
Concentração: Praça Verea-
dor João Aparecido de Paula 
(Praça da Toco).
14h às 19h - Bloco Santinha 
é a mãe;
Concentração: Rua Maestro 
Jorge Galati, 212.
14h às 19h - Bloco do Chi-
quinho;
Concentração: Rua Santa 
Bertila, 30.

01/03/2020
14h às 19h - Bloco carna- va-
lesco levanta quem cai;
Concentração: Praça Serra 
dos Tapes, 1.

Subprefeitura ACF
Aricanduva/Vila Carrão 

Vila formosa

15/02/2020
Bloco Amigos e Amantes do 
Carnaval (16h às 19h);
Concentração: Rua João 
Vieira Prioste, 74 entre Rua 
Dentista Barreto e Rua Atu-
curi. 

16/02/2020
Bloquinho Infantil Fraldinha 
Molhada (10h às 15h);
Concentração: Rua José Ós-
car de Abreu Sampaio, 312. 
Grêmio Social, Cultural e 
Recreativo Bloco Carnavale-
sco Kafofo da Kizumba (14h 
às 19h);
Concentração: Praça Har-
oldo Daltro. 
União Formosa Futebol e 
Samba (15h às 19h);
Concentração: Avenida An-
tônio Manograsso, 650. 

24/02/2020
Blocos Unidos da Toca do 

Disco (14h às 19h);
Concentração:  Rua Grecco, 
629. 

25/02/2020
Bloco Amigos da Vila For-
mosa (11h às 16h);
Concentração: Av. Dedo de 
Deus com Rua Vênus. 

29/02/2020
Bloco ALDM Moradia e 
Alegria (14h às 19h);
Concentração: Rua Profes-
sora Alzira de Oliveira Gili-
olli. 
Bloco Acadêmicos da An-
hembi Morumbi (14h às 
19h);
Concentração:  Rua Vis-
conde de Parnaíba, 1316.

01/03/2020
Bloco Tatuapé (14h às 
19h);
Concentração: Rua Serra 
de Botucatu, 1933. 

Muitas Brincadeiras

Marchinhas de Carnaval

Concurso de Fantasia

Ingresso

R$15,00
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