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Metrô implementa soluções contra Covid
em trem da Linha 3-Vermelha (Leste-Oeste)

Passageiros terão proteção adicional contra a contaminação cruzada do coronavírus - Veja na Pág. 5

S.C. Batti Fácil de Vila Nhocuné
realizará ação social contra a fome
É necessário a retirada de senha antecipadamente
no CDC Nhocuné a partir de quinta-feira 22/04

Diante da pandemia do
novo Coronavírus, e com
o fechamento do comércio e serviços em SP, vários
moradores da Zona Leste,
perderam seus empregos
ou a renda que ajudava no
sustento da família. Pensando em amenizar um pouco
esse sofrimento, o Instituto
Batti Fácil de Vila Nhocuné,
arrecadou toneladas de alimentos e irá distribuir cenDia da Ação Social
Local: no CDC Nhocuné, na
tenas de Cestas Básicas para Data: Domingo 25 de Abril Rua Professor Thirré, 66.
famílias carentes da região. Horário: à partir das 9h30
Participe desse projeto!
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Política & Economia

Imposto de Renda 2021: veja quem
deve declarar, como e quando
O prazo para entrega do IRPF foi adiado devido à Pandemia

A Receita Federal confirmou o adiamento do prazo
de entrega da Declaração
de Imposto de Renda, de
30 de abril para 31 de maio,
buscando minimizar os impactos da COVID-19 na vida
dos contribuintes, com isso
segue aberta a temporada
de Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
2021. Cerca de 32 milhões
de contribuintes deverão
acertar as contas com o Fisco e quem não apresentar
ou entregar a declaração
vai pagar multa de no mínimo R﹩ 165,74, mesmo
que não tenha imposto a
pagar. O valor máximo é o
equivalente a 20% sobre o
IR devido.
O Imposto de Renda é
um tributo cobrado anualmente pelo governo federal sobre seus ganhos. O
valor é determinado con-

forme os seus rendimentos
declarados do ano passado.
Salários, aluguéis, investimentos e prêmios de loterias e outros rendimentos

anuais são tributáveis para
o leão.
O cálculo é feito a partir
da soma de todos os seus
rendimentos, menos as

possíveis deduções. Essa
é a base do tributo a ser
cobrado. As deduções são
gastos que podem ser declarados e dar descontos

no valor final a ser pago,
mas são itens específicos e
há um limite do que pode
ser deduzido. No próprio
site da Receita Federal há

um simulador que estima
quanto você terá que pagar
de imposto de renda baseado nos seus ganhos e despesas dedutíveis.
Imposto a Restituir
Já para que tem imposto
a restituir, a Receita deverá manter o calendário de
pagamento mesmo com o
adiamento. Também deverá ser mantida a redução
de sete para cinco lotes nas
restituições deste ano. Veja
como será o calendário
da restituição do IRPF em
2021:
• 1º lote: 31 de maio de
2021.
• 2º lote: 30 de junho de
2021.
• 3º lote: 30 de julho de
2021.
• 4º lote: 31 de agosto
de 2021.
• 5º lote: 30 de setembro de 2021.

Moradores de São Paulo já podem enviar
propostas para o Orçamento 2022
Audiências públicas estão ocorrendo de forma virtual
Os moradores da cidade de São Paulo já podem
enviar pela internet suas
propostas para o Projeto
de Lei Orçamentária Anual
(PLOA) 2022, pelo site Participe+. As sugestões dos
cidadãos para a formulação do Orçamento de 2022
podem ser enviadas até o
dia 2 de maio.
Após o término do prazo, todas as sugestões en-

viadas pelos moradores
serão analisadas e priorizadas pelos integrantes
dos 32 Conselhos Participativos Municipais em reuniões virtuais. Cada Conselho definirá então até
15 propostas, que serão
apresentadas para votação popular pela internet
- as propostas escolhidas
de cada Subprefeitura seguem então para a próxi-

ma etapa da elaboração da
PLOA 2022.
Neste ano os moradores de São Paulo também
poderão contribuir com
propostas para a formulação do Programa de Metas
(PdM) 2021-2024 e do Plano Plurianual (PPA) 20222025, através deste link no
site Participe+. Diferentemente das propostas voltadas à PLOA 2022, nestas

ferramentas de participação os cidadãos podem
sugerir ações que abarcam
um período maior de desenvolvimento e implantação.
Em 2020, a população
participou virtualmente na
formulação do Orçamento.
Os moradores da capital
enviaram 3.519 propostas
para a PLOA e foram registrados 43.831 votos de

17.818 cidadãos cadastrados no portal Participe+.
Ao todo, 70 projetos foram
incorporados ao Orçamento.
Audiências públicas
Por conta da pandemia
da Covid-19, neste ano as
audiências públicas para
a discussão dos rumos do
orçamento ocorrem de
forma virtual. Além das
audiências Geral e Temáticas (SP Mais Justa e Inclusiva; SP Mais Ágil + SP Mais
Segura e Bem Cuidada; e
SP Eficiente + SP Global e
Sustentável + SP Inovadora
e Criativa), cada subprefeitura realiza sua plenária de
forma individual.
Confira o calendário
completo e participe das
audiências públicas através dos links:
Link para envio de
propostas PLOA 2022
http://participemais.prefeitura.sp.gov.br/budgets

Links para
audiências públicas
http://participemais.prefeitura.sp.gov.br/audiencias
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Imóveis & Bem Estar

Zona Leste tem o m² mais barato
de São Paulo, segundo Imovelweb

O Imovelweb, um dos
maiores portais imobiliários do País, divulga o seu
relatório mensal sobre os

preços dos imóveis em
São Paulo, que agora conta com uma nova metodologia, mais robusta e com

mais dados. Como é possível ver na tabela abaixo, no
relatório de março do Imovelweb, o preço médio do

m² na capital paulista foi de
R﹩ 9.278, valor 0,4% maior
que o registrado em fevereiro e 4% maior do que o
mesmo mês de 2020. DesBairros mais baratos e mais caros de SP
sa forma, um apartamento
padrão na cidade (2 quarMais Baratos (R$/m²)
Variação Mensal Variação Anual
tos, 65 m² e vaga na garaCidade Tiradentes (Leste)
2.646
2,12%
3,59%
gem) custa, em média, R﹩
Lajeado (Leste)
3.825
0,33%
3,19%
568.952.
José Bonifácio (Leste)
3.904
0,82%
4,06%
O relatório de março
Mais Caros (R$/m²)
Variação Mensal Variação Anual
também mostrou que o
Moema (Centro-Sul)
13.222
0,57%
3,49%
bairro mais caro para se
Itaim Bibi (Oeste)
13.783
0,63%
6,37%
morar na cidade é PinheiPinheiros (Oeste)
14.189
0,35%
7,74%
ros, localizado na Zona OesPreço de venda no bairro da Zona Oeste, Pinheiros, é quase sete vezes maior que te, enquanto o mais barato
o registrado em Cidade Tiradentes, local que possui o m² mais barato da capital é Cidade Tiradentes.

Região Oeste é a mais cara da capital paulista

O relatório também traz
informações referentes as
regiões de São Paulo. A
Oeste se destaca por ter
os preços médios de venda
e aluguel mais caros, enquanto a Leste concentra
os mais baratos. Veja detalhes na tabela ao lado:

Rentabilidade
Região
Nordeste
Sudeste
Noroeste
Centro-Sul
Leste
Oeste
Centro
Sul

Rentabilidade
4,85%
5,36%
5,54%
5,90%
6,00%
6,06%
6,32%
6,46%

Região
Centro
Oeste
Centro-Sul
Sudeste
Nordeste
Noroeste
Leste
Sul

O

Valor médio do m² (R$)
9.425
11.112
10.450
7.261
6.787
5.701
5.068
6.257

índice de rentabilidade imobiliária relaciona o preço de
venda e valor de locação
do imóvel para verificar
o tempo necessário para
recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do imó-

Valor médio do aluguel (R$)
3.290
4.081
3.644
2.116
1.784
1.723
1.648
2.262

vel. No relatório de março, o índice foi de 5,93%
bruto anual. Dessa forma,
são necessários 16,9 anos

Academias poderão
atender presencialmente
em SP em dois horários
durante fase de transição

Na última sexta-feira
(16), o governo de São
Paulo anunciou a retomada no atendimento
presencial do setor de
serviços, que inclui: bares, restaurantes e academias.
Durante a chamada
“Fase de Transição”, que
acontece a partir do dia

24 de abril, as academias poderão funcionar
em dois horários: das 7h
às 11h e das 15h às 19h.
A medida foi anunciada pelo vice-governador,
Rodrigo Garcia, que prevê uma regra única para
todo o estado visando
a segurança da população.

Rodízio municipal para veículos de
passeio continuará vigorando de
segunda a sexta-feira

A prefeitura de São Paulo
informou, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e
de aluguel para obter o da Companhia de Engenhavalor investido no imóvel, ria de Tráfego (CET), que,
0,1% a menos que há um devido à manutenção do
toque de recolher determiano.
nado pelo Governo do Estaacesse: www.infoleste.com.br
do, o rodízio municipal para
e-mail: atendimento@infoleste.com.br
veículos de passeio continuará vigorando de segunda
a sexta-feira, das 20h às 5h

do dia seguinte, de acordo
com o final da placa. A medida, adotada desde o dia
22 de março, tem o objetivo
de diminuir a circulação no
horário noturno, acompanhando a restrição decretada pelo Estado.
Segue suspenso o funcionamento do rodízio para
carros em seu horário tradicional: das 7h às 10h e das
17h às 20h.

Se todo mundo adoece
ao mesmo tempo,
o sistema de saúde não
dá conta.

Sabe o que acontece quando os cuidados contra a Covid-19 são deixados de lado,
ainda mais em um momento tão grave da pandemia como agora? O sistema
de saúde não dá conta! Manter os cuidados ajuda a salvar vidas. Não só a sua!
Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

USE
MÁSCARA

LAVE
AS MÃOS

Saiba mais.
Baixe o app
e-saúdeSP.

EVITE
AGLOMERAÇÕES

FIQUE
EM CASA
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HORÓSCOPO

(21s/03 a 20/04)

ÁRIES

TOURO
(21/04 a 20/05)

Bom momento para poupar
com o objetivo de realizar
sonhos grandes num futuro próximo. Cuidado com a
vontade de abraçar o mundo. Mantenha o passo e o
ritmo, respeitando seu tempo, seu corpo e suas emoções. Boa semana para colocar os exercícios físicos em
dia e gastar energias extras.

Nesta semana vocês vão sentir
o peso das responsabilidades.
Vocês vão conseguir perceber
as suas reais necessidades e
pensar se as coisas estão indo
a contento ou não. Muita coisa
fica clara nesta semana, queridos taurinos. Fiquem atentos, abram o coração e não
sintam medo, porque isso os
fortalecerá para que cresçam.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER
(21/06 a 21/07)

Novos amigos, projetos e
sonhos estão ganhando
corpo. Tome cuidado com
desejos em excesso, além
de gastos desnecessários.
A Lua Crescente em Leão
pede comprometimento,
valorização e alerta para
erros repetitivos.

A semana é bastante cheia
para vocês, cancerianos; é
interessante delegar algumas coisas e pedir ajuda,
caso seja necessário. A semana pode ser pautada por
críticas, mas não deixe que
isso abale a sua autoestima.
Mantenha a sua dignidade.

(22/07 a 22/08)

LEÃO

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

Hora de avançar, não de retroceder. Não permita que
seus medos segurem vocês.
Avancem, mesmo que devagar. Não é hora de desistir.
O trabalho abre caminhos
para vocês, queridos leoninos. É hora de avançar e
expandir, mas é preciso ter
firmeza em suas escolhas.

Muitas coisas acontecem ao
mesmo tempo e suas emoções ficam difusas e contraditórias. Pode ser uma semana
de inseguranças e pensamentos conflitantes. Pode ser que
você precise tomar uma decisão significativa de largar tudo
e buscar novos ares ou de
manter as coisas como estão.

BBB 21: Juliette pode ganhar
até R$ 1,7 milhão por mês como
influenciadora digital
A advogada e maquiadora Juliette Freire, participante do BBB 21, é o novo
fenômeno das redes sociais
e deve lucrar muito com a
sua exposição no programa.
Principal cotada para levar o
prêmio de R$ 1,5 milhão, a
paraibana tinha cerca de 146
mil seguidores no Instagram
quando entrou na casa mais
vigiada do País. Agora, já são
21,8 milhões. Ela desbancou
até mesmo a Viih Tube, que
tinha o maior número de seguidores – 18,6 milhões atualmente.
Mas o desempenho de
Juliette pode render ganhos
bem maiores do que o prêmio do programa. De acordo com a agência Brunch, a
maquiadora pode embolsar
o equivalente ao valor do
prêmio em apenas um mês
como influenciadora digital.
Pelos cálculos da agência
especializada em influência
digital, cada post patrocinado da participante deve custar algo em torno de R$ 85
mil. Por mês, a equipe dela
tem feito quase 100 publicações. “Aconselhamos a não
fazer mais de 20% de publicidade no perfil”, diz Ana Pau-

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

São depositadas na
caderneta
de poupança
Poder supremo de
uma nação

© Revistas COQUETEL

Habitante
Época do peru
da casa
assado e das
rabanadas
"Novo", em
Alcançar; conseguir "neologia"

A fase pede que pede que
você se una a algum amigo
ou ao seu grupo de amigos.
É dia de se reunir com pessoas que pensam como você.
Também é dia de investir em
estudos ou em projetos que
já estejam em andamento.

Tempo de muito trabalho,
mas se mantiverem a aura
de confiabilidade e a capacidade de se responsabilizar
pelos próprios atos, podem
ser reconhecidos e receber
congratulações por suas
boas atitudes.

(23/10 a 21/11)

Remar
contra a
(?): lutar
em vão

(?)
Damas
de com- Fillardis,
atriz
panhia brasileira

(?)-shirt,
modelo de
camiseta
Parte
do corpo
que é maquiada

Produzir
som forte
Condenar;
desaprovar

Esporte
praticado
em rampas
De + esse
(Gram.)
Linhas de
um poema

50, em
romanos
Pequeno
rio

Simboliza
o rei no
baralho

Raio (?):
é usado
em cirurgias

ESCORPIÃO

la Passarelli, cofundadora da
Brunch.
Levando em consideração
a dica da especialista, a sister
teria 20 posts patrocinados
por mês, sendo que cada um
custa R$ 85 mil. Ou seja, o
faturamento dela seria de R$
1,7 milhão mensal. O valor
seria mais 120 vezes superior ao melhor resultado em
30 dias de trabalho da participante. Em conversas com

www.coquetel.com.br

Criado;
escravo
Nélson
Ned, cantor

LIBRA
(23/09 a 22/10)

Juliette Freire, participante do BBB 21, é o novo fenômeno das redes sociais

Juro cobrado no
atraso do
pagamento

"(?) é
humano"
(dito)
Muito
bom; excelente

Pronome
do gaúcho
Saciado;
satisfeito

Espalhar
grãos
para germinação
Sílaba de
"cacho"
Ter de
pagar

Dá
pancadas
em
Acolá
Pratinho
para a
xícara

O mais
nobre
dos sentimentos

Próprio
da velhice

Vantajosos; proveitosos

Acendeu
(o fogo)
Interjeição
de surpresa
Não, em
inglês
Cobalto
(símbolo)

Negrinho
de uma
perna só
(Folc.)

Parte
do sapato
que toca o
chão

DICA

de

brancelha enquanto fazia a
sua maquiagem.
Juliette, então, brincou
que a Avon deveria fazer
uma parceria com a Oral-B A
gigante de maquiagens não
perdeu tempo e, em sua conta no Twitter, escreveu: “Eu,
você, a @JulietteFreire e uma
escova de sobrancelhas. E aí,
@OralBbrasil. Cê Topa?”. A
resposta veio na sequência:
“A @JulietteFreire shippou, a
@AvonBR curtiu e a @OralBBrasil topou” Vamos de novo
look Avon + Oral-B. Aguardem novidades…”.
A situação da sister do
grupo ‘Pipoca’ (que inclui os
participantes que não eram
famosos antes de entrar no
programa) é bem diferente
da Karol Conká (que já era famosa quando entrou na casa
e fez parte do grupo ‘Camarote’).
Enquanto Juliette colhe
os frutos positivos dos seus
posicionamentos incisivos,
mas considerados autênticos
e coerentes, a rapper Karol
Conká acumulou cancelamentos e pode ter prejuízo
de até R$ 5 milhões, considerando perdas com publicidade no Instagram, shows e
programas de TV.

BELEZA

Título
católico
(pl.)

3/not. 5/dever — farto — laser. 6/isabel.

BANCO

Forma do
barbeador
descartável

Consoantes de
"rifa"

o Gil, Juliette revelou que o
máximo que já conseguiu tirar em um mês muito bom
de trabalho foi R$ 14 mil.
Vale destacar que os cálculos
da Brunch considera três aspectos para definir o valor da
publicidade nas redes sociais:
quanto custa para produzir
o conteúdo, quanto custa a
imagem dela e quanto custa para veicular e distribuir.
Contratos
“Estamos falando só de
post unitários, sem nenhum
contrato específico de exclusividade. Se uma marca optar
por um contrato de exclusividade, esse valor pode chegar
a até quatro vezes o valor de
um post”, diz Ana Paula.
Mas a tendência é que as
marcas procurem a nova influenciadora digital porque
já a reconhecem como uma
figura pública notória. “A autenticidade que ela tem lá é o
que faz o preço dela ser esse.
Perfil dela extremamente exposto é uma janela de publicidade. Contratos que devem
chegar”, considera.
De fato as marcas estão
de olho nela. Em uma das
aparições dela no programa,
Juliette usava uma escova
de dentes para pentear a so-
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Solução

Pode ser desafiador ficar
em harmonia, mas o ideal é
tentar. Para manter o equilíbrio no dia de hoje, busque
compreender a visão das
pessoas à sua volta. É um
bom dia para se colocar no
lugar do outro.

Vocês vão ter que fazer um
esforço imenso, dedicando-se muito aos compromissos e às responsabilidades
trazidas por este dia. Manter uma postura alegre e
motivadora, mesmo num
dia desafiador, é o que o
Universo pede a vocês.

I
S
A
B
E
L

PEIXES
(20/02 a 20/03)

(21/01 a 19/02)

MO
R
A

AQUÁRIO

U
T
E
IS

Momento produtivo se souber
se reconhecer forte e persistente. Ainda existe muito trabalho
a ser feito, mas não permita
que medos ou inseguranças
desanimem vocês. Importante
manter a visão e a postura de
liderança, mas sempre incentivando, apoiando e ouvindo
a ideia de todos à sua volta.

M
O M I A
R A N I
A R
A
D E S S
O
K
R R A R
O T I
E M E A
A
C
B
D H
A T E O
T
V
E R E R
F R E

Não se irritem com coisas
pequenas que podem tirar sua atenção e seu foco
hoje. Procurem ter uma visão maior e mais sábia das
coisas. É um bom dia para
buscar conhecimentos que
possam promover uma visão mais elevada das coisas.

C O N
O B E
T O
C E
E R V
N
E
S E R
U
S
R T O
A
S
R ES
N O
C I P
O L A

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/01)

F
E
S
T
F A
S
N
L A
T
F A
L
P I
N
S A
S

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

culinária
Ingredientes:
Massa:
4 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de farinha
de trigo
1 copo (americano) de
suco de laranja
1 colher (sopa) de fermensem açúcar
to em pó
Cobertura:
1 garrafa pequena de leite
de coco
1 garrafa de leite (utilize a
mesma garrafa do leite de
coco como medida)
1 lata de leite condensado
1 pacote de coco ralado

180 °C por 40 minutos ou
até dourar.

bolo gelado

MODO DE PREPARO:
Massa:
Em uma batedeira, bata as
claras em neve acrescentando o açúcar aos poucos e
bata por 3 minutos.
Adicione as gemas, o trigo, o
suco e continue batendo até

formar uma massa homogênea.
Por último, adicione o fermento e bata por mais 40 segundos na menor velocidade
da batedeira.
Despeje a massa em uma forma média e untada.
Asse em forno preaquecido
em temperatura média de

Cobertura:
Em uma tigela, misture o
leite de coco, o leite, o leite condensado e reserve.
Após 40 minutos, retire o
bolo do forno e fure toda
a sua superfície com um
garfo para facilitar a penetração da cobertura.
Com o bolo ainda quente,
despeje a cobertura sobre
ele e salpique por cima o
coco ralado.
Leve a geladeira por 3 horas, depois corte o bolo em
quadrados do tamanho
que preferir e embrulhe
com papel alumínio.
Conserve na geladeira.
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Saúde X Covid

Metrô implementa soluções
contra Covid em trem da
Linha 3-Vermelha(Leste-Oeste)
O Metrô de São Paulo
apresenta três novas soluções antivirais que estão
em uma de suas composições que circulam na Linha
3-Vermelha. Esses produtos
passaram por testes em laboratórios especializados,
tiveram sua eficácia comprovada e foram doados para a
Companhia.
No início do mês, o Metrô
fez um chamamento público
para atrair empresas interessadas em doar produtos
antivirais. Os produtos que
entram em teste foram doados pela empresa química
brasileira BioForcis Soluções
Tecnológicas, em parceria
com a Saint-Gobain Brasil e
a TNS.
Saneante - Uma solução
saneante com nanopartículas de prata está sendo pulverizada no interior do trem,
inclusive no sistema de ar-condicionado. O produto já
é usado em clínicas médicas
e hospitais e os testes feitos
pela Unicamp e pela Núcleo Vitro mostram que ele
age em todas as superfícies
em que entra em contato.
A durabilidade é de 15 dias,
quando precisa ser reaplicado.
Película - Os vidros das janelas e portas foram cobertos com uma película com
nanopartículas de prata que

Passageiros terão proteção adicional contra a contaminação cruzada do coronavírus - Foto: Márcia Alves/Metrô SP
inativam o vírus. Testes feitos
pela Unicamp mostram que
em 10 segundos são eliminados 99,9% do vírus e, desde
que não haja nenhum dano
na película, a proteção será
permanente, demandando
apenas a limpeza usual
Adesivo - Os balaústres e
pega-mãos foram revestidos
com adesivo antiviral, também com nanopartículas de
prata, que em 30 segundos
eliminam 68,3% do vírus,
chegando a 99,96% em 15
minutos. A ação antiviral do
adesivo também é permanente, ou seja, durante toda
a vida útil, desde que conservado.
“Além da ação antiviral,
nossas soluções são biodegradáveis, atóxicas e com
alta eficiência no processo

de higienização, inativando
vírus e esterilizando as superfícies onde são aplicadas”, reforça Ricardo Bastos,
diretor da BioForcis.
“Trabalhamos por soluções eficientes, inovadoras
e economicamente viáveis
para contribuir com a diminuição da contaminação
cruzada da Covid-19, e assim, reduzir a disseminação
do vírus. Essa é uma medida importante que somada
ao uso da máscara traz mais
segurança no ir e vir dos trabalhadores. Também é importante procurar horários
alternativos para que possamos distribuir os usuários no
sistema ao longo do dia”, diz
o secretário dos Transportes
Metropolitanos, Alexandre
Baldy.

Entenda como a vacina
age em seu corpo

As vacinas são desenvolvidas com o objetivo de estimular a “memória imunológica” no organismo.
Dessa forma, quando recebe a vacina, o corpo é estimulado a produzir anticorpos

A vacinação contra a Covid-19 começou no Brasil e
no dia 21 de janeiro iniciamos o plano de imunização
dos nossos profissionais
que estão na batalha contra o vírus há meses. Seguindo o cronograma com
os grupos prioritários, o
objetivo é que toda a população seja vacinada.
Toda vacina é desenvolvida com o intuito de
estimular a “memória imunológica” no organismo,
introduzindo o agente patogênico inativado, enfraquecido ou outras formas
de estimular a resposta
imune.
Quando o sistema imu- duz uma reação em cadeia Portanto, quando somos
nológico é atacado por com o objetivo de frear vacinados, nosso corpo é
um microrganismo, pro- a ação desses agentes. estimulado a produzir anti-

corpos e quando houver a
infecção, o organismo terá
uma resposta rápida frente
ao agente infectante.
A seguir, o Doutor Marcos Antonio Cyrillo, médico
infectologista do Hospital
IGESP, esclarece as principais duvidas relacionadas
ao tema.
Perguntas frequentes:
- Pessoas que já testaram positivo para Covid-19, que vivem com HIV,
possuem doenças como
asma, DPOC, cirrose, diabetes, pressão alta, cardiopatia e epilepsia também
podem tomar a vacina?
Sim, pois as vacinas
contêm vírus inativados,
atenuados ou fragmentos
de vírus, sem a capacidade

de produzir doenças.
- Pessoas que estão em
tratamento de câncer ou
que já fizeram o tratamento também podem tomar a
vacina?
O ideal é consultar o
médico responsável pelo
paciente.
- Pessoas que tiverem
febre (maior que 37,5º)
nas últimas 24 horas antes
da aplicação ou que estiverem com febre no momento da aplicação podem tomar a vacina?
O ideal é consultar o
médico responsável pelo
paciente.
As vacinas são comprovadamente um meio eficaz de proteger as pessoas
contra inúmeras doenças.

SanaBueno
•TERAPEUTA CAPILAR
•ESTETICISTA
•MASSOTERAPEUTA
•PALIATIVISTA

Rua Rio da Bagagem,52
Vila Matilde
97640-2407
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Entretenimento

Últimos dias para conferir a exposição

Pelé 80 - O Rei do Futebol

Momento Inside Shows

Mostra em homenagem ao maior atleta do século 20 tem só mais duas datas de visitação no Museu do Futebol: 24 e 25 de abril. Ingressos à venda pela internet
O Museu do Futebol abriu
uma última oportunidade para
quem quer conferir a exposição Pelé 80 – O Rei do Futebol:
foi liberada a venda ingressos
para visitação nos dias 24 e 25
de abril, sábado e domingo,
das 11h às 19h. Homenagem
aos 80 anos de Edson Arantes
do Nascimento, considerado
o maior atleta do século 20 e
o melhor jogador brasileiro
de todos os tempos, a exposição, com curadoria de Gringo
Cardia, apresenta Pelé para as
novas gerações, com uma visualidade lúdica e contemporânea. Localizado sob as arquibancadas do histórico Estádio

esperando por você no
Atrium Shopping

R Giovanni Battista Pirelli, 155
Vila Homero Thon
Santo André

do Pacaembu, em São Paulo, o
Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Estado
de São Paulo. A mostra tem o
patrocínio do Itaú Unibanco,
por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Logo na entrada do Museu,
uma enorme escultura de Pelé
convida o público para selfies
e fotos antes de seguir para a
sessão do filme criado especialmente para a exposição.
Toda a trajetória de Pelé é contada por meio da montagem
e animação de 444 imagens
históricas, que cobrem desde os primeiros anos de Pelé

em Três Corações, interior de
Minas Gerais, até a conquista
da fama mundial na Copa de
1958; os 18 anos defendendo
o Santos Futebol Clube; a consagração definitiva na Copa de
1970; e o último jogo pelo Cosmos, de Nova York.
SERVIÇO
Estádio do Pacaembu
Praça Charles Miller, s/n, SP
De terça a domingo,
das 11h às 19h
Ingressos: www.museudofutebol.org.br/ingressos
Acesso exclusivamente mediante compra antecipada de
ingresso com horário marcado
Pelé 80 + Exposição principal
R$ 20 (int.) / R$ 10 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam.
Entrada gratuita para todos
às terças-feiras (é obrigatória a
emissão antecipada de ingresso pelo site).

FILME: A plataforma de streaming Netflix lança filmes super aguardados nesse mês de
Abril.
Começando pelo suspense “Fuja”, filme de arrepiar e para deixar o público tenso, dirigido
por Aneesh Chaganty e protagonizado por Sarah Paulson e Kiera Allen.
Em Fuja conhecemos a história de Chloe, uma adolescente que sofre de inúmeras doenças, inclusive paralisia. Ela é educada em casa por sua mãe Diane, que começa a ter comportamentos estranhos quando a filha espera a carta de aprovação da faculdade. Chloe
fica desconfiada quando um estranho remédio receitado para sua mãe, a faz suspeitar que
algo mais sinistro está por trás de tudo.
Para os fãs de filmes de heróis, a comédia “Esquadrão Trovão”, lançada em 09 de Abril,
chega para mostrar o poder de heroínas com pitadas de representatividade e muito humor.
O filme que é dirigido por Ben Falcone e protagonizado por Octavia Spencer e Melissa
McCarthy, conta a história de duas amigas de infância, que são separadas pelo tempo e
se unem quando uma delas inventa um tratamento que lhes dá poderes para proteger a
cidade dos grandes vilões.
“Amor e Monstros”, lançado no dia 14 de Abril, é um presente para os fãs de aventura
com ficção científica.
Dirigido por Michael Matthews, o filme conta a história de criaturas gigantes que assumem o controle da terra, fazendo com que o resto da humanidade busque refúgio no
subsolo. Após sete anos em apocalipse, Joel consegue reconectar via rádio com Aimee,
sua namorada na época de escola.
Amor e Monstros tem no elenco Dylan O’ Brien e Jessica Henwick.
SÉRIE: A plataforma de streaming Amazon Prime Video, lançou a primeira temporada da
série antológica “Them”, dirigida por Little Marvin.
Them é um drama com terror composta por 10 episódios, que além de explorarem o
sobrenatural, também falam sobre racismo e como isso abala uma família diariamente.
No elenco temos Deborah Ayorinde, Ashley Thomas e Alison Pill.
Por Luccas Callejon
Canal no Youtube: Inside Shows
Instagram: LuccasCallejon

*”As drogas só levam
a três caminhos:
Cadeia, Manicômio
ou Cemitério”

acesse: www.infoleste.com.br
e-mail: atendimento@infoleste.com.br

* Mauro Borges
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