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Foi inaugurado nesta se-
gunda-feira (20) o jardim de 
chuva da Rua Santo Antero, na 
região da Penha, na Zona Les-
te da cidade. A ação realizada 
pela Secretaria Municipal das 
Subprefeituras tem como ob-
jetivo principal drenar águas 
pluviais para minimizar os efei-
tos de enchentes e alagamen-
tos.

O prefeito Ricardo Nunes, 
acompanhado pelo Subprefei-
to da Penha, Flávio Sol, esteve 
no local e falou sobre a im-
portância desses pontos para 
a cidade. “Já temos na cidade 
140 jardins de chuva e mais 12 
estão em construção. É uma 
obra que é simples do pon-
to de vista da realização, que 
a Prefeitura faz com equipes 
próprias sem nenhum recurso 
adicional, mas que ajuda mui-
to do ponto de vista ambien-
tal”, destacou o prefeito.

São Paulo é caracterizada 
pela presença de prédios, mo-
numentos e de asfalto nas vias Para reduzir alagamentos, capital conta com 140 espaços em todas as regiões da cidade - Foto: Edson Lopes Jr/SECOM

e esses fatores podem dificul-
tar o escoamento das águas 
pluviais no solo. Para diminuir 
o impacto, a Prefeitura de São 
Paulo investe nos jardins de 
chuva, que filtram a água para 
uma rede de drenagem sub-
terrânea e evitam o acúmulo 
na superfície.

Outros cinco estão previs-
tos apenas para a região da 
Penha. “Esta era uma área de 
descarte irregular, que acumu-
lava lixo e entulho, transfor-
mada em um lugar agradável, 
que vai de encontro às políti-
cas ambientais da cidade, que 
temos dado muita atenção”, 
ressaltou o prefeito.

Os canteiros da Rua Santo 
Antero estão dispostos em 
uma área total de 83m², com 
1,20m de profundidade. As 
espécies para o plantio foram 
criteriosamente selecionadas 
para cumprirem funções aux-
iliares na absorção da água. 
A implantação levou dez dias 
para ser concluída.

Novo jardim de chuva irá auxiliar 
drenagem na região da Penha
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Foi prorrogado o prazo para 
realização  da rematrícula e no-
vas matrículas da rede pública 
estadual de ensino, para ingresso 
em 2022. Os responsáveis legais 
dos estudantes ou alunos com 
mais de 18 anos podem realizar 
o processo de rematrícula online 
até 24 de setembro, pelo aplica-
tivo Minha Escola SP ou pela pla-
taforma Secretaria Escolar Digital 
(SED).

Como realizar a rematrícula
e a inscrição para matrícula
Para realizar o processo, 

acesse https://sed.educacao.
sp.gov.br/saiba-como-acessar 
e, dentro do ambiente virtu-
al, siga este caminho: Área do 
responsável > Gestão escolar > 
matrícula>rematrícula.

Presencialmente a rematrí-
cula pode ser feita em qualquer 
unidade escolar estadual.

Os candidatos a uma vaga 
nas escolas públicas estaduais, 
que ainda não possuem matrícu-
la na rede, poderão efetuar a ins-

crição por meio do seguinte link: 
https://sed.educacao.sp.gov.br/
nca/preinscricaoonline/login, ou 
ainda, em qualquer unidade es-
colar da rede pública ou postos 
do Poupatempo.

Para efetuar a inscrição é ne-
cessário apresentar os documen-
tos pessoais do estudante e do 
responsável (RG e CPF), o e-mail 
do responsável, o comprovante 
de residência, o histórico escolar 
e o comprovante de vacinação 
do aluno atualizado.

Após realizar a inscrição, o es-
tudante terá sua documentação 
analisada e será alocado na uni-
dade escolar mais próxima a sua 
residência, com vaga disponível 
e ensino adequado a sua neces-
sidade. É obrigatório possuir um 
e-mail para realizar o processo.

O resultado da matrícula es-
tará disponível a partir do dia 19 
de novembro, e pode ser consul-
tado por meio do seguinte link: 
https://sed.educacao.sp.gov.br/
consultapublica/consulta.

Rematrícula e novas matrículas
da rede pública estadual são

prorrogadas até 24 de setembro
Processos de 
rematrícula e 
inscrição de 
matrícula, 
podem ser 
realizados
presencial-
mente ou 
online

Poupatempo de Itaquera é o primeiro da capital 
a atender presencialmente serviços do Sebrae

O Poupatempo de Itaque-
ra incorporou à sua grade de 
atendimento presencial os ser-
viços do Sebrae. Com a chega-
da do órgão no primeiro posto 
da capital paulista, o objetivo é 
auxiliar cidadãos que buscam 
por orientações ou pretendem 
abrir um negócio, além de 
atender microempresários que 
precisam resolver pendências 
cadastrais e financeiras junto à 
Receita Federal. 

O atendimento será feito 
em duas mesas, com a oferta de 
sete serviços, sendo um para ci-

dadãos que desejam se forma-
lizar no mercado de trabalho, 
como Microempreendedor In-
dividual (MEI), dois voltados ao 
público geral (Orientações Téc-
nicas Gerais e Ideia de Negócio) 
e os outros quatro para atender 
pessoas já enquadradas na ca-
tegoria de MEI (Impressão de 
Guia DAS - Documento de Arre-
cadação do Simples Nacional –, 
Parcelamento de Débitos, Baixa 
e Atualização Cadastral). Serão 
oferecidas, em média, 36 vagas 
por dia. 

“Estamos muito felizes com 

mais uma parceria com o Se-
brae. Agora, o Poupatempo de 
Itaquera, que também disponi-
biliza atendimentos de órgãos 
como o Detran.SP, IIRGD, Sa-
besp, ProconSP, entre outros, 
passa oferecer opções de ser-
viços que poderão ajudar mui-
tos cidadãos a alavancar suas 
carreiras e potenciais negócios. 
Nossa verdadeira missão é po-
der contribuir para facilitar a 
vida dos moradores da região, 
incentivando talentos a cresce-
rem, movimentando a econo-
mia do nosso Estado por meio 

de geração de renda e empre-
gos”, afirma Murilo Macedo, di-
retor da Prodesp – Empresa de 
Tecnologia de São Paulo, que 
administra o Poupatempo. 

Para ter acesso aos servi-
ços do Sebrae no Poupatempo 
é necessário agendar data e 
hora previamente pelo portal 
www.poupatempo.sp.gov.br. 
Além de Itaquera, a unidade 
de Franco da Rocha, na Região 
Metropolitana e a de Catandu-
va, no interior, também dispo-
nibilizam atendimentos para o 
órgão. 

A solicitação deve ser feita pelo site e o agendamento é obrigatório 
para ser atendido; serão oferecidas, em média, 36 vagas por dia

Justiça: Traídos na própria casa poderão 
ser indenizados por danos morais

Traições que ocorrerem den-
tro da residência do casal devem 
gerarindenização por danos mo-
rais. Esse é o entendimento da 
4ª Câmara de Direito Privado do 
TJSP (Tribunal de Justiça de São 
Paulo), que manteve decisão do 
juiz Cassio Ortega de Andrade, 
da 3ª Vara Cível de Ribeirão Pre-
to.

O juiz condenou um homem 

a indenizar por danos morais a 
ex-esposa que eletraiu, levando 
a amante para a própria casa 
onde o casal morava com os 
filhos.O valor fixado para a in-
denização ficou em R$ 20 mil. 
A decisão do colegiadofoi divul-
gada na semana passada em co-
municado do TJSP.

Fonte: noticias.Uol.com.br
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COMUNICADO AO PÚBLICO
O Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional VI – Penha de 

França – SP, nos autos do processo nº 1008283-45.2021.8.26.0006 

da Ação de Reintegração de Posse requerida por SOCIEDADE LESTE DE 

EMPREENDIMENTOS LTDA, determinou a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da 

área objeto dos referidos autos, localizada Rua Elza dos Anjos Neves, s/nº

altura do nº 1072, Jardim Brasília (Zona Leste) CEP 03585-100, São 

Paulo - SP, ocupado pelos INVASORES NÃO IDENTIFICADOS e OUTROS, 

reintegração que será realizada no dia 27 de setembro 2021 a partir das 

05h00min. Pedimos que seja evacuado o local antecipadamente de forma 

voluntária e ordenada, para que haja possibilidade de retirada de todos 

os pertences para local adequado, evitando assim a desocupação forçada a 

ser realizada pelo Oficial de Justiça, com apoio da Polícia Militar, se for o caso.

O presidente da direto-
ria executiva da Sociedade 
Amigos de Vila Matilde, CNPJ 
47.151.139/0001-08, Senhor 
Elieze Tavares de Mattos, 
conforme artigo 24, inciso I, 
combinado com o parágrafo 
único do artigo 23, artigos 
25 e 26 do Estatuto Social, 
convoca todos os associa-
dos quites e em pleno gozo 
dos seus direitos associati-
vos, para comparecerem na 
Assembleia Geral Ordinária 
a realizar-se no próximo 
dia 31/10/2021 às 9h00 em 
primeira convocação com a 
maioria absoluta dos asso-
ciados e em segunda convo-
cação às 9h30, com qualquer 
número de associados pre-
sentes, em sua sede social si-
tuada a Rua Dona Matilde, nº 
829 - Vila Matilde, São Paulo, 
para eleição dos membros 
do Conselho Deliberativo e 
do Presidente e Vice-Presi-
dente da Diretoria Executiva 
com gestão para o período 
de 01 de janeiro de 2022 a 
31 de dezembro de 2023, 
sendo vedada a discussão da 
matéria estranha a esta con-
vocação.

São Paulo, 22/09/2021.

SOCIEDADE AMIGOS
DE VILA MATILDE

ELIEZE TAVARES DE MATTOS
Presidente

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO

SOCIEDADE AMIGOS 
DE VILA MATILDE

CNPJ 47.151.139/0001-08

Espaço Mané Galego é inaugurado na 
Vila Matilde para prática esportiva

Na noite da últi-
ma segunda-feira 
(20), na sede so-

cial da Sociedade Amigos 
de Vila Matilde, o presiden-
te Elieze Tavares de Mattos 
acompanhado de Diretores 
e Conselheiros da entidade, 
receberam autoridades, es-
portistas e convidados para 
a inauguração do Espaço 
Mané Galego, uma home-
nagem a um dos principais 
colaboradores e importante 
nome dentro da SAVM.

Com a presença dos qua-
tro filhos de Manoel Gale-
go Fornielis, o presidente 
“Biro”, em parceria com a 
Associação Cultural de Judô 
Toni Cristian Cerqueira - TCC 
- deu início a mais um proje-
to de inclusão social e ao es-
porte, voltado àqueles que 
carecem de oportunidades 
para conhecer e praticar o 
Judô, uma das modalidades 
que tanto traz orgulho aos 
brasileiros nas Olimpíadas 
ou em campeonatos mun-
diais.

As aulas serão realizadas 
às segundas e terças-feiras, 
no período noturno. Para 
participar o interessado tem 
que entrar em contato com 
a secretaria da SAVM no te-
lefone 2651-9715 de 2ª a 6ª 
feira das 14h às 18h, ou pre-
sencialmente na Rua Dona 
Matilde, 829 - Vila Matilde.

Por Alexandre Bueno
Redação

Fotos: Mauro Borges Filho

Filhos e neto de Manoel Galego FornielisElieze Tavares de Matos “Biro” Presidente da SAVM

Apresentação dos alunos de Judô do projeto TCCDescerramento da placa inaugural “Mané Galego”

Professores e medalhistas de Judô Membros da Diretoria e do Conselho da SAVM
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LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Diminua o estresse com ativida-
de física e melhore a organização 
no trabalho. A semana termina-
rá com decisões e estratégias 
inteligentes para dar conta de 
todos as demandas. Saúde mais 
frágil cobrará mudanças na roti-
na e nos hábitos. Comece novo 
ciclo de vida. Caminhos de maior 
realização pessoal estarão ilumi-
nados. Vênus atrairá oportunida-
des financeiras.

Atraia novos relacionamentos e 
chances para o amor. A semana ter-
minará com paixão e expectativas 
numa relação especial. Aprofunde 
um vínculo de amizade com sen-
sibilidade e empatia. Assuntos do 
coração atingirão dimensão mais 
ampla. Bom momento também 
para se expor e conquistar novos 
espaços. Abrace a missão e amplie 
o alcance da sua voz no mundo.

Frite bem o bacon, até ficar 
crocante (pode-se adicionar 
salame picado).

Coloque o macarrão para cozi-
nhar em água e sal.
No refratário onde será servi-

do o macarrão, bata bem os 
ovos com um garfo.
Tempere com sal e pimenta 
a gosto, e junte o queijo ra-
lado, também a gosto.
Quando o macarrão estiver 
pronto, escorra e coloque 
(bem quente) sobre a mis-
tura de ovos, misture bem.
O calor da massa cozinha os 
ovos.
Coloque o bacon, ainda 
quente, sobre o macarrão e 
sirva.

CULINÁRIA

ANGÉLICA REVELA ESTAR ALIVIADA APÓS 
ROMPER VÍNCULO COM A GLOBO

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Expectativas no amor e na car-
reira merecerão reflexões. A 
semana terminará com planeja-
mento do futuro e privacidade. 
Visualize a missão profissional e 
o legado que quer deixar para 
o mundo. O orçamento ficará 
equilibrado com mudanças nos 
padrões de consumo e orga-
nização das contas. Esclareça 
sua posição em conversas com 
irmãos, amizades e nas redes.

Uma conquista financeira esta-
rá a caminho. Termine a sema-
na com esperanças e cenário 
positivo. Conexões carinhosas 
e novas amizades alimentarão 
o coração. Amor em nova di-
mensão. Diminua idealizações 
e aprofunde vínculos, com con-
versas sensíveis e motivadoras. 
Máscaras sociais cairão. Cuide 
das suas posses. Evite perder di-
nheiro com decisões impulsivas.

Resolva assuntos práticos com 
o par. Planos de longo prazo 
e projeto de vida ficarão mais 
definidos hoje. A semana ter-
minará com esperanças e pla-
nejamento de mudanças. Some 
recursos com a família. O orça-
mento permanecerá estável, 
com boas estratégias e poder 
de negociação. Conexões in-
ternacionais abertas. Encurte 
distâncias com videochamadas.

Encerre uma pendência finan-
ceira ou resolva um imprevisto 
e amplie perspectivas. A sema-
na terminará com alívio e mais 
liberdade. Uma viagem curta 
arejará a cabeça. Pratique espor-
te e atividades ao ar livre. Valerá 
também correr no parque, andar 
de bike, ou até mesmo seguir um 
treino on-line para diminuir a 
ansiedade. O Sol alargará os ho-
rizontes. Mudanças pela frente!

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

Passo poderoso na carreira en-
cerrará a semana com novas 
perspectivas. Mudança no pa-
pel profissional, descoberta da 
vocação e planos ambiciosos 
para o futuro marcarão o dia. À 
noite, a vida social ficará agitada, 
com notícias de amigos, troca 
de mensagens e muitas novida-
des. Criatividade em alta favo-
recerá projetos pessoais. Amor 
com discussões de trabalho.

Alivie tensões familiares com um 
bate-e-volta num lugar bonito, 
junto à natureza, caminhada no 
parque, ou atividade criativa. 
Sintonia com os filhos, mais es-
paço para o prazer no amor e es-
clarecimentos do passado levan-
tarão o astral. Novas amizades 
serão motivadoras. Movimente 
a vida social, expanda sua rede e 
reaproxime amizades que anda-
vam distantes.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Assuma mais poder no traba-
lho, alcance as metas e fortaleça 
a posição na equipe. A sema-
na terminará com autoestima, 
sensação de missão cumprida e 
união familiar. Crie um ambiente 
carinhoso e protetor em casa. 
Cuidados de saúde cobrarão 
rotina disciplinada e distancia-
mento social. Cultive novas ami-
zades pelas redes, com trocas de 
mensagens e contatos virtuais.

Conversas num tom profundo 
aproximarão o par, os filhos, ir-
mãos e as pessoas próximas. Fale 
de sentimentos, compartilhe in-
formações importantes e aperte 
os laços afetivos. O Sol iluminará 
caminhos para o futuro e carrei-
ra. Talvez você mude a maneira 
de pensar e aposte num novo 
empreendimento. Parceiros e 
contatos nas redes ativarão sua 
criatividade. Amplie amizades. 

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

Sensibilidade amplificada no 
amor. Troque confidências e au-
mente a cumplicidade numa re-
lação especial. Se estiver só, tudo 
aberto para iniciar um relaciona-
mento que poderá transformar 
antigos padrões e mudar sua 
visão da vida. Espere por emo-
ções fortes hoje. Sonhos serão 
reveladores. A semana termi-
nará com perspectivas de cres-
cimento financeiro no trabalho.

moções fortes nas interações 
de hoje. Encare desafios no tra-
balho e aprofunde vínculos com 
parceiros. Mudanças na equipe, 
ou no ambiente social, serão 
esperadas. Conexões poderosas 
também entrarão no menu do 
dia. Ingresse num novo grupo 
e inicie projetos. A semana ter-
minará com planos de expan-
são e expectativas nas relações. 
Aposte na delicadeza no amor.

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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obras
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do tubo

digestivo
Para o

3/oar. 6/jogada — lógico. 7/esôfago. 9/inocência.

PASSATEMPO

Angélica abriu o coração 
e desabafou sobre o rom-
pimento com a Globo. Em 
entrevista à Veja Rio, a apre-
sentadora revelou que se 
sentia aliviada por deixar a 
emissora após 24 anos e ex-
plicou o motivo:

“Foi um alívio. Tive uma 
sensação de liberdade que 
nunca havia experimentado. 
Por contrato, a HBO man-
tém prioridade sobre minha 
agenda, mas fiquei livre de 
amarras e pude dar asas à 
criatividade, algo que nunca 
tinha tido na vida. Trabalho 
desde os quatro anos e aca-
bei passando muito tempo 
presa às ideias que as pes-
soas cultivavam de mim. Em 
2015, quando eu e minha 
família sofremos um aciden-
te de avião, senti que ganhei 
uma nova chance para viver. 
Três anos depois, iniciei um 
período sabático em que co-
mecei a cuidar de mim de 
dentro pra fora”.

A recém-contratada da 
HBO Max confessou que pa-
rou de se preocupar com a 
beleza e que, além disso, 
aprendeu a se importar me-
nos com a opinião dos ou-
tros.

“Sempre tive uma figuri-
nista para me vestir. Só aos 
44 anos me permiti com-
prar as roupas de que real-

mente gosto. Passei a vida 
desempenhando um papel 
que agradasse ao público e 
aí, nesse período sabático, 
fiz questão de ser verdadei-
ra com meus sentimentos. A 
meditação ajudou muito nes-
se processo de autoconheci-
mento“, disparou.

Questionada pela publica-
ção sobre a decisão de deixar 
uma TV aberta e migrar para 
o streaming, a famosa expli-
cou: “Eu já vinha tendo essa 

ideia, queria arriscar, minha 
alma sagitariana estava pe-
dindo por isso, apesar de eu 
ainda ser muito analógica. 
Mas meus filhos têm uma vi-
são completamente digital e 
me incentivaram. Para eles, 
já não faz mais sentido ter de 
esperar dia e horário para as-
sistir a um determinado pro-
grama”.

Por falar em programa, 
Angélica vai comandar o talk-
-show Jornada Astral em sua 

nova empresa, previsto para 
o fim do ano. Sobre o novo 
projeto, a apresentadora fa-
lou sobre de onde surgiu a 
ideia. 

“Sempre fui um pouco 
mística. Fiz meu primeiro 
mapa astral aos 16 anos e, há 
dois, conheci um astrólogo 
que me impressionou. Esta-
va envolvida com o assunto, 
o projeto já existia e fui con-
vidada a apresentar. Casou 
tudo”, revelou.

INGREDIENTES:
• bacon picado a gosto
• queijo ralado a gosto
• 3 ovos
• sal
• pimenta-do-reino a gosto
macarrão de sua escolha 
(espaguete, fusili,etc.)
• creme de leite se quiser 
dar um toque diferente à 
receita
MODO DE PREPARO:

acesse: www.infoleste.com.br
e-mail: atendimento@infoleste.com.br
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• Livros didáticos e paradidáticos em geral
• Grande variedade de mochilas 
• Material escolar 
• Artigos para presente 
• Impressão e scanner 
• Encadernação e plastificação

SOMOS PONTO DE COLETA E RETIRADA
RECEBEMOS ML, PLP, SEDEX E PAC

Não perca tempo 
nos CORREIOS.VENDE ONLINE?

Rua Bento Quirino, 488 - Vila Talarico
(11)2785-0454 / (11)2652-9411 / (11)98573-4959

email: papelaria_bakana@hotmail.com

Os anos de 2020 e 2021 
têm sido complexos para 
a saúde mental e emocio-
nal das pessoas no mundo 
todo, independentemen-
te de classe social, idade, 
crença ou profissão. Com 
base nessa realidade, o 
IASP – Associação Inter-
nacional de Prevenção 
do Suicídio, sugeriu como 
tema para o 10 de setem-
bro, Dia Mundial de Pre-
venção do Suicídio, a fra-
se “criando esperança por 
meio da ação”. A frase ser-
viu de inspiração ao CVV, 
que ao longo dos 30 dias 
que marcam o Setembro 
Amarelo, vai promover 
ações com esse conceito.

A ideia é inspirar a ati-
tude, a esperança não 
passiva, uma esperança 
que provoca movimen-
to e convida para a ação, 
seja coletiva ou individu-
al. Ter esperança, acredi-

Criando esperança por meio da ação

tando que é possível, é o 
primeiro passo, mas não 
basta por si só. Todos nós 
podemos fazer parte das 
mudanças que queremos 
ver na sociedade, numa 

grande corrente pela vida, 
com atitudes construtivas 
para enfrentarmos juntos 
nossos medos e desafios, 
sempre atentos e dispos-
tos a ajudar quem está 

mais frágil.
Quando foi criado, o 

Setembro Amarelo tinha 
por objetivo chamar a 
atenção para a prevenção 
do suicídio através da va-
lorização da vida. A ideia 
era iniciar um movimento 
junto à sociedade. Ano a 
ano, o assunto vem ga-
nhando espaço e os tabus 
vêm sendo quebrados. 
Mais ainda há muito a 
avançar. Por isso quere-
mos focar na necessida-
de de ação – de cada um 
de nós – para fortalecer 
na sociedade a esperan-
ça de que podemos ser 
mais inclusivos e menos 
individualistas, dando a 
nossa contribuição para 
a redução no número de 
suicídios.

Precisando conversar 
o CVV esta a disposição 
pelo fone 188 ou email e 
chat www.cvv.org.br.

Campanha chama atenção para prevenção do suicídio e 
propõe a reflexão “Criando esperança por meio da ação”
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Mágicas 
e Pegadinhas

esperando por você no 
Atrium Shopping  

R Giovanni Battista Pirelli, 155 
Vila Homero  Thon 

Santo André

Você esqueceu que já 
foi criança um dia?

Todas as pessoas gran-
des já foram crianças, mas 
poucas se lembram disso. 
Essa frase não é minha, é 
do Pequeno Príncipe, mas 
poderia ser, pois eu con-
cordo demais com ela. 
Assim como não entendo por 
qual motivo o ser humano 
ainda não se debruçou em 
um estudo aprofundado para 
descobrir porque baratas 
voam, lembrei disso porque 
é meu medo mais infantil, 
também não entendo porque 
ainda não existem estudos 
para descobrir por qual mo-
tivo as pessoas se esquecem 
que um dia já foram crianças. 
Um adulto que insiste em 
algo é considerado um adul-
to persistente, já uma crian-
ça é considerada teimosa. 
Um adulto que se emociona 
com facilidade é considera-
do sensível, já uma criança 
é manhosa. Um adulto que 
questiona uma regra é con-
siderado corajoso, já uma 

criança é desobediente. Um 
adulto que questiona as coi-
sas é considerado inteligen-
te, já uma criança é muito 
curiosa. Um adulto embur-
rado porque a sua opinião 
não prevaleceu, é tratado 
com compaixão, já a crian-
ça emburrada é considerada 
birrenta, é ignorada, é ridi-
cularizada.  Várias qualida-
des em adultos são vistas 
como defeitos em crianças. 
Queremos que as crianças 
aprendam a ler e escrever 
cada vez mais cedo, que 
saibam se comportar, que 
não tenham medo das coi-
sas, que sejam empáticas, 
que emprestem seus obje-
tos para desconhecidos sem 
contestar, que comam tudo 
que colocamos no prato e 
não sejam ingratos, como 
se já soubessem o que é in-
gratidão. Queremos que eles 
mudem de atividade sem re-
clamar, que interajam com 
quem não conhecem, que 
não chorem, não respon-
dam, não questionem, não 
acordem de mau humor e 
nos momentos em que elas 
não conseguem correspon-

der a todas essas expecta-
tivas é que, como mágica, 
nos lembramos que já fomos 
crianças. Lembramos de for-
ma distorcida, pois acredi-
tamos que não agíamos da 
mesma forma ou, pior, se 
lembramos que agíamos as-
sim, falamos de como eram 
as consequências, do quan-
to era dolorido e do quanto 
somos melhores que nossos 
pais por não agirmos igual. 
Logo é dia das crianças, já 
pensou que louco seria se 
nesse dia, e a partir dele, 
todos os adultos se lembras-
sem que já foram criança 
um dia? E então, como tam-
bém disse o Pequeno Prín-
cipe, passaríamos a “exigir 
de cada um o que cada um 
pode dar”, sem esperar que 
as crianças tenham compor-
tamentos que nem nós, adul-
tos, temos condições de ter. 
O ser humano já descobriu 
maneiras de prolongar a 
vida, ganhamos mais anos na 
velhice, então a criança de 
hoje poderá viver 80 anos ou 
mais, mas só será criança pe-
los primeiros 12 anos da sua 
vida. Lembre-se disso!

Por Cris H. Magalhães
Instagram: @crishmagalhaes
Podcaster: Papo Ins-Pirado

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

Momento Inside Shows

CINEMA: O mês de setembro já começou a todo vapor, um dos lançamentos mais esperados do ano 
teve sua grande estreia nas telonas! 
Da Marvel Studios “Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis” foi lançado no dia 2, trazendo a história do 
Shang Chi, um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente 
em ser um mestre de artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do 
mundo pela primeira vez, percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, e com isso, ele se vê 
obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio destino.
Dirigido por Destin Daniel Cretton, Shang Chi é repleto de cenas de ação, com ótimos momentos de 
artes marciais, um humor com a medida certa e excelentes efeitos especiais. 
Para os amantes do gênero terror, o filme “Maligno” chegou aos cinemas no dia 9.
O longa tem a direção do incrível James Wan e conta a história de Madison, uma mulher que passa a ter 
sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela descobre que seus sonhos, são 
na verdade visões de crimes, cometidos por uma entidade Gabriel que faz parte do seu passado. Para 
impedir Gabriel, Madison precisará investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância.
No dia 23, ainda no gênero terror, o filme “A Casa Sombria” chega aos cinemas.
Dirigido por David Bruckner, o longa conta a história de Beth, que está lutando por conta da morte 
do marido, ela vive sozinha à beira de uma casa no lago. Visões perturbadoras de uma presença na 
casa a chamam, acenando com um fascínio fantasmagórico. Indo contra o conselho de seus amigos, 
ela começa a vasculhar os pertences do falecido, ansiando por respostas, mas o que ela descobre são 
segredos terríveis e um mistério que está determinada a resolver. 
Para quem curte filmes brasileiros, “Reação em Cadeia” que traz a direção do ator Marcio Garcia, che-
gou aos cinemas no dia 16. 
O filme conta a história de Guilherme, um auditor de uma grande empresa que quando descobre um 
desvio de dinheiro, ganha uma promoção. O que ele não imaginava era o peso que esse trabalho teria 
em sua carreira. Guilherme se envolve com Laura, uma antiga namorada do colégio, por conta de uma 
dívida de Laura e seu namorado Zulu, ele acaba se envolvendo em um esquema criminoso.  

Estudo revela que 59% dos afogamentos 
de crianças ocorrem em piscinas

Com a chegada da primavera, é importante alertar para os riscos de
afogamentos em piscinas. Ralos de sucção são um dos maiores vilões

A cada uma hora e meia, 
um brasileiro morre afogado, 
sendo que 59% das mortes 
na faixa de um a nove anos de 
idade ocorrem em piscinas. 
Para agravar, a maioria das 
crianças de 4 a 12 anos, que 
sabem nadar, se afogam pela 
sucção da bomba. Os dados 
são da Sociedade Brasileira 
de Salvamento Aquático (So-
brasa), resultados da pesqui-
sa “Afogamentos: o que está 
acontecendo?”, divulgada re-
centemente.

As tragédias, principal-
mente envolvendo crianças 
sugadas por ralos de sucção 
em piscinas, definitivamente 
não são de hoje, afinal, dre-
nos e bombas mal dimen-
sionados podem causar o 
aprisionamento de cabelos, 
dedos, pulseiras, colares e 
outros objetos, provocando 
afogamentos. Para que os 
acidentes diminuam, há cida-
des, como Londrina (PR), por 
exemplo, que, por meio da Lei 

nº 12.312, de 2015, obriga to-
dos os estabelecimentos que 
possuem piscinas coletivas a 
instalar acessórios antissuc-
ção. Na esteira dessa norma, 
no ano seguinte, a Assembleia 
Legislativa do Paraná publicou 
uma lei exigindo a presença 
de aparelhos e dispositivos de 
segurança nas piscinas de uso 
comum, como clubes, associa-
ções e escolas de natação, em 
todo o estado.

Nas palavras de David Sz-
pilman, ex-presidente e atual 
diretor e médico da Sobrasa, 
“afogamento não é acidente, 
não acontece por acaso, tem 
prevenção, e esta é a melhor 
forma de tratamento”.

Ocorre que, infelizmente, 
mesmo que o ralo da piscina 
esteja protegido com grade ou 
outro aparato, se porventura 
estiver quebrado, ausente do 
local, tiver sofrido algum tipo 
de dano ou simplesmente es-
tiver desgastado pela ação do 
tempo, o risco de acidentes 

aumenta consideravelmen-
te. Uma grelha quebrada, por 
exemplo, pode fazer com que 
objetos ou um membro (dedo, 
braço, perna, cabelo...) fiquem 
presos no ralo. Há quem diga 
que uma tampa mais moder-
na, com aberturas menores, é 
a mais apropriada, mas não há 
100% de garantia.

Dessa forma, o que existe 
hoje em termos de legislação 
deixa brechas com relação 
à fiscalização, afinal, não há 
nos textos das leis a denomi-
nação de órgão peculiar para 
total cumprimento das regu-
lamentações. Com o intuito 
de acabar de vez com esse 
problema, a CYAN Piscinas 
acaba de lançar um novo ralo 
de sucção que atende todas às 
especificidades da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e é acoplado com um 
forte esquema de segurança.

“Quanto mais circulação 
de água na piscina, maior será 
o poder de sucção do ralo, 

Na foto os empresários Bráulio César Bandeira Aleixo e Marcos Antonio de Araújo, da CYAN Piscinas, 
com novo produto que, segundo eles, zera o risco de afogamentos ligados à sucção por ralos em piscinas

sendo altamente voltado para 
cascata, chafariz e hidromas-
sagem. O ralo de sucção da 
CYAN Piscinas, todo feito de 
inox, comporta 100 metros 
cúbicos por hora. Isso quer 

dizer que este equipamen-
to tem potencial para fazer a 
sucção, por hora, de 100 mil 
litros de água, sugando toda a 
sujeira que chega ao fundo da 
piscina, de forma mais rápida 

e eficiente, permitindo, tam-
bém, que ocorra a circulação 
da água – zerando a chance 
de qualquer acidente”, expli-
cam os sócios Bráulio Aleixo 
e Marcos Antonio de Araujo.


