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Corujão da Saúde realiza mais 
de 100 mil exames diagnósticos

O Governo do Estado lan-
çou em fevereiro deste ano o 
Corujão da Saúde para zerar a 
demanda reprimida do ano de 
2018 dos exames de endoscopia, 
mamografia e ultrassonografia. O 
programa já realizou cerca de 200 
mil agendamentos e realizou mais 
de 115 mil exames diagnósticos.

A primeira fase do programa 
foi implantada nas regiões da 
Grande São Paulo, Campinas e 
Vale do Paraíba e os exames foram 
realizados em unidades referência 
como o Sírio Libanês, HCor e Al-
bert Einstein, além da expansão 
da agenda nos serviços próprios 
do Governo do Estado, como 
hospitais estaduais e Ambulató-
rios Médicos de Especialidades 
(AMEs).

Na segunda etapa, anunciada 
em abril, o programa foi expan-
dido para as regiões da Baixada 
Santista, São José do Rio Preto, 

Bauru e Presidente Prudente.
Já na terceira fase, lançada 

em junho, o programa começou 
a atender pacientes das regiões 
de Araçatuba, Araraquara, Bar-
retos, Franca, Marília, Piracicaba, 
Registro, Ribeirão Preto, São João 
da Boa Vista e Sorocaba. 

Com isso, todas as regionais 
de saúde do Estado foram cober-
tas pelo programa. Os exames são 
realizados em horários estendidos 

até as 23h, por meio da parceria 
com os parceiros privados, bem 
como da ampliação da oferta nos 
serviços da rede própria estadual 
– hospitais e AMEs. A contratação 
dos parceiros privados ocorre 
mediante chamamento público, 
com publicações em Diário Ofi-
cial. Os exames realizados na rede 
privada são pagos com base na 
tabela SUS.

Em junho, também foi lan-

çada uma vertente temática: o 
“Corujão da Catarata”, com a 
finalidade de zerar a demanda 
reprimida de cirurgias de catarata 
em todas as regiões do Estado.

A iniciativa inédita permitiu 
a realização de 6,3 mil cirurgias 
extras de catarata entre maio e 
julho. Participaram da iniciativa 
36 serviços estaduais de saúde – 
27 AMEs (Ambulatórios Médicos 
de Especialidades) e 9 hospitais.

Beto do Social 
percorre as UBS 
da periferia

O vereador tem percorri-
do os equipamentos de Saúde 
da periferia da capital, pro-
curando se manter atento ao 
andamento dos investimentos 
realizados nesta área, em es-
pecial a UBS Dr. José Marcílio 
Malta Cardoso. Pág. 2

Colégio SAMIAR apresenta 
“O mágico de Oz”, e recebe FIUK

Leia na Pág. 4
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O Calçadão Espeto e Burger, 
está localizado na Rua da Mooca, 
2913, na esquina com a Rua Juve-
nal Parada, 205. O proprietário, 
Ricardo, também conhecido 
como “Negrão da Mooca”, é uma 
prata da casa, nascido e criado 
no bairro. 

O bar tem como atrativo ofe-
recer um ambiente descontraído, 
atual e com um menu eclético e 
diferenciado onde o carro chefe 
é o medalhão (criado pelo pro-
prietário e sua chef de cozinha, 
Paula), aliás o melhor medalhão 
de SÃO PAULO. Após a contrata-
ção da chef Paula Poncianno, a 
cozinha passou por uma refor-
mulação, com uma gastronomia 
atual e formadora de conceitos.

Com uma comida afetiva e 
gourmet, a casa oferece almo-
ço executivo e a la carte com 
pratos elaborados para todos os 
paladares.

À noite você encontra o me-
lhor happy hour da Mooca com 

O Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo (TRE-SP) inaugurou 
um posto para cadastro de bio-
metria na Estação Anhangabaú 
(Linha 3 – Vermelha) do Metrô. 

O posto, localizado no aces-
so da estação à Rua Dr. Falcão 
Filho, é uma parceria do TRE-SP 
com a Companhia do Metrô. 

O posto vai funcionar de 
segunda a sexta-feira, das 9h30 
às 17h, exceto feriados.

A biometria é uma tecno-
logia que confere ainda mais 
segurança à identificação do 
eleitor no momento da votação. 

Estação Anhangabaú terá posto para 
cadastro de biometria eleitoral

O procedimento 
abrange a coleta 
das impressões di-
gitais, fotografia 
e assinatura digi-
talizada de cada 
cidadão, além da 
atualização dos da-
dos constantes no 
cadastro.

S e g u n d o  o 
TRE-SP, o cadastro 
é feito em cerca 
de 15 minutos. O local contará 
com três kits biométricos e ca-
pacidade para atender mais de 

70 pessoas por dia. Qualquer 
cidadão, independentemente do 
local de domicílio eleitoral, pode 
fazer a biometria.

Calçadão Espeto e Burger une 
gastronomia e descontração na Mooca

SERVIÇO: Calçadão Espeto e Burger 
R. da Mooca, 2913 - Tel: 2607-6654 

Whatsapp: 95693-6941 
Facebook: CalcadaoEspetoeBurguer/  

Instagram: calcadaobarespeto

cardápio exclusivo que inclui por-
ções, hambúrgueres artesanais, 
espetos com carnes nobres, pica-
nhas, ancho e chorizo argentinos. 

Outra especialidade é a su-
culenta feijoada, com uma re-
ceita única e cujo cheiro incensa 
todo o bairro. Uma casa nova, 
com apenas um ano e quatro 
meses de funcionamento, mas 
muito elogiada pelo seu atendi-
mento nota dez.

Aqui você tambérm encon-

tra cervejas geladas, chopp ar-
tesanal e lanches maravilhosos, 
entre eles, um excelente beirute.

Aproveite para conhecer 
a nova pizzaria! Recém inau-
gurada, conta com massas de 
altíssima qualidade preparadas 
com fermentação natural.

Há também drinks diferen-
ciados e caipirinhas gourmet 
para você curtir  momentos úni-
cos e alegres com seus amigos e 
familiares. E todas essas delícias 
podem chegar no seu endereço 
pelo IFood! Comemore seu 
aniversário no Calçadão Espeto 
e Burger e ganhe bolo e combo 
diferenciado.São Cristóvão Saúde realiza seu primeiro

Transplante de Medula Óssea
O Grupo São Cristó-

vão Saúde celebrou re-
centemente o sucesso do 
primeiro Transplante de 
Medula Óssea (TMO) rea-
lizado na paciente Maiara 
Domingues dos Santos 
Souza, de apenas 18 anos. 
Diagnosticada com leuce-
mia promielocítica aguda 
em 2016, a jovem vinha 
tratando a doença há três anos.

“É gratificante ver que essa 
jovem poderá voltar a ter uma 
vida mais saudável à partir 
desse procedimento. Com essa 
nova unidade, elevamos o nível 
do Hospital para quaternário 
e podemos oferecer mais esse 
atendimento aos nossos benefi-
ciários”, disse o CEO e Presiden-
te do São Cristóvão Saúde, Engº 
Valdir Ventura.

O Transplante de Medula 

Óssea é um procedimento utiliza-
do para substituir a medula óssea 
do paciente que não funciona 
adequadamente. Geralmente 
indicado quando os tratamentos 
de primeira linha (iniciais) falham 
ou quando uma doença é con-
siderada de mau prognóstico, 
utilizando-se apenas tratamento 
quimioterápico e/ou radioterápi-
co. Patologias onco-hematológi-
cas (doenças malignas do sangue) 
e algumas não neoplásicas (não 

câncer) também são passíveis 
de tratamento.

A Unidade de TMO foi 
inaugurada recentemente 
no Grupo São Cristóvão Saú-
de, a fim de realizar todo 
tratamento clínico dentro 
das instalações do com-
plexo hospitalar, trazendo 
mais conforto e segurança 
ao paciente. Segundo o he-

matologista e responsável pela 
Unidade na Instituição, Dr. André 
Luis Tavares, o início da realização 
do Transplante de Medula Óssea 
eleva o patamar do Hospital São 
Cristóvão ao nível quaternário, o 
que incrementa a qualidade dos 
processos, tecnologias e recursos 
humanos. Em um futuro próxi-
mo,  a Instituição poderá ser um 
polo de produção científica, ofe-
recendo tratamento de altíssima 
qualidade ao beneficiário.

 

O vereador Beto do Social 
tem percorrido os equipamentos 
de Saúde da periferia da capital, 
procurando se manter atento 
ao andamento dos investimen-
tos realizados nesta área, em 
especial a UBS Dr. José Marcílio 
Malta Cardoso, em que investiu 
1 MILHÃO de reais em emenda 
parlamentar para saúde para 
esta unidade para moderniza-
ção, aumentar a área útil da 
UBS, otimizando o atendimento 
e aumentando a contratação de 

Vereador Beto do Social percorre as UBS 
da periferia conferindo a aplicação de 
investimentos e realização de melhorias

médicos e equipe de saúde.
O vereador Beto do Social 

conversa também com pacien-
tes da UBS, agentes de saúde e 
funcionários do posto. Agora o 
processo da emenda encontra-se 
em fase de licitação e assim que a 
tramitação se encerrar, as obras 
serão iniciadas. O vereador tem 
conferido a evolução da obras 
quem vem sendo feitas, como 
resultado das reuniões com o 
prefeito Bruno Covas e o Secre-
tário de Saúde Edson Aparecido, 

realizando relatórios ao Prefeito, 
aconselhando ações que deve-
riam ser tomadas, e em parceria 
com o BID (Banco Interamericano 
de Desenvolvimento), a Prefei-
tura destina uma verba para 
executar estas melhorias dentro 
do Programa Avança Saúde.

Avança Saúde SP é um pro-
grama de reestruturação e re-
qualificação das redes assisten-
ciais da cidade de São Paulo, que 
será parcialmente financiado 
com recursos do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID).
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Procon-SP orienta consumidores so-
bre viagens para praias do Nordeste

A Fundação Procon-SP, vin-
culada à Secretaria da Justiça e 
Cidadania do Estado, orienta que 
é direito do consumidor cancelar 
ou remarcar, sem multa, pa-
cotes de viagens e serviços de 
hospedagem para as praias do 
Nordeste afetadas por manchas 
de óleo que têm aparecido em 
cidades da região.

A recomendação é que o 
cliente que desistiu de viajar 
por causa do fato no litoral nor-
destino entre em contato com a 
empresa com a qual contratou a 
viagem ou hospedagem e peça 
o cancelamento ou remarcação, 
sem arcar com multa. 

O interessado pode procu-
rar o Procon-SP caso a compa-
nhia se negue a compor uma 
solução ou haja dúvidas sobre os 

direitos. O órgão estadual des-
taca que o turista não pode ser 
prejudicado, mesmo no caso de 
compras avulsas para trajetos de 
ônibus ou avião, por exemplo. 
“O ônus não cabe ao consumi-
dor porque a culpa não é dele. 
Mesmo que a empresa também 
não tenha culpa, trata-se de 
um risco do negócio”, salienta a 
coordenadora de atendimento 
do Procon-SP, Marcele Soares.

É recomendável que o con-
tato com a empresa seja feito 
por escrito para que, se for 
necessário, o consumidor tenha 
documentos ao comprovar a 
tentativa de compor um acordo.

“O consumidor tem direito a 
vida, saúde e segurança. Ele não 
pode ser submetido a usufruir 
um produto ou serviço que o ex-
ponha nesses aspectos”, explica 
Fernando Capez.

A Câmara Municipal apro-
vou substitutivo ao Projeto de 
Lei (PL) 562/2016 que permite 
à Prefeitura de São Paulo avan-
çar com o Programa Municipal 
de Desestatização (PMD) para 
piscinões, terminais de ônibus 
e baixos de viadutos. 

Agora, a Prefeitura de SP 
poderá estender a possibilidade 
de realizar concessão comum 
para a iniciativa privada na 
construção e na operação de re-
servatórios municipais de águas 
pluviais (piscinões). A mudança 
aprovada pelos vereadores tam-
bém retirou a necessidade de re-
alizar um Projeto de Intervenção 
Urbana (PIU) para cada terminal 
de ônibus da cidade que for 
concedido. Outra alteração vai 
permitir que a Administração 
transfira para a iniciativa priva-
da, por meio de um processo 
de concessão, a exploração de 

Câmara Municipal aprova lei que 
permite avançar no Programa 
Municipal de Desestatização

áreas situadas nos baixos e ad-
jacências de viadutos e pontes.

Atualmente, a Prefeitura 
tem autorização legislativa para 
fazer apenas Parcerias-Público 
Privadas (PPP) para os piscinões 
e a alteração será importante 
futuramente para aqueles em 
que houver equilíbrio econômico-
-financeiro entre receitas e des-
pesas. No caso dos terminais de 
ônibus facilitará os investimentos 
e operação, sem necessidade de 
intervenção fora das áreas conce-
didas. A mudança aprovada torna 
possível ainda expandir a possibi-
lidade de concessão à iniciativa 
privada dos baixos de viadutos e 
adjacências. A Administração es-
tava autorizada apenas a realizar 
a permissão a título precário dos 
baixos e adjacências de viadutos 
e ponte, um modelo que não ofe-
rece segurança jurídica aos inte-
ressados em fazer investimentos 

robustos nos locais.
O Projeto de Lei aprovado 

prevê ainda a cessão de área 
para a implantação do Museu 
Judaico de São Paulo. A Prefei-
tura está autorizada a proceder 
a cessão administrativa por 99 
anos da área municipal situada 
na Avenida Nove de Julho para 
a Associação dos Amigos do 
Museu Judaico. Trata-se de uma 
reivindicação antiga da comuni-
dade judaica de São Paulo.

Ficou estabelecido também 
que as organizações sociais de 
cultura, já cadastradas e quali-
ficadas pelo Governo do Estado 
de São Paulo, estarão aptas para 
participar dos chamamentos 
públicos feitos pela Prefeitura. 
A medida contribui para simpli-
ficação administrativa, desburo-
cratização, economia de tempo 
e de recursos administrativos e 
financeiros da Prefeitura.
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Rua Polignano A. Mare, 228 cj 11 - Brás
Tels: 3271-7382 / 2579-7381 / 2528-3452 / 2528-3432

São Cristóvão Saúde inaugura primeiro 
Centro Ambulatorial em Itaquera

Com foco em inovação e crescimento, o Grupo São Cristóvão Saúde iniciou sua expansão na 
Zona Leste de São Paulo e inaugurou na última semana, o Centro Ambulatorial Américo Ventura - 
Unidade V (CAAV V), em Itaquera. Localizado na Avenida Campanela, 881 o novo Centro de 2.000m². 
Além da avaliação emergencial, há áreas de observação, medicação adulto e infantil, e um local 
destinado para pequenos procedimentos. O novo Centro Ambulatorial contempla coleta de análises 
clínicas, exames ginecológicos, cardiológicos e ultrassonografia. A unidade ambulatorial é a primeira 
na região e conta com 15 consultórios para atender as especialidades de Clínica Geral, Pediatria, 
Ginecologia/Obstetrícia e serviço de Vacinação.

Aniversariantes do 
mês de Novembro

Adail F. Itacarambi
Alexandre Gonçalves
Ana Lúcia Facundini
Anderson Silva Azevedo
Ângelo Del Vecchio
André Martin
Antonio Uchoa
Aracy Mingrone
Arnaldo Nolasco
Atílio do Violão
Carlos Casalochi
Carlos Gonçalves da Silva
Claudete Correa Cavalcante
Cleiton Ferreira Alcântara
Cristina de Cicco
Cristina Kalil F. de Oliveira
Darci Alves Dias
Dayene V. da Costa
Elenildo de Luma Ramos
Fernando H. da Silva
Ingrid Rodrigues Honório

Joaquina da Conceição
Lucas Casques da Silva
Lílian Iognasini
Luis R. Bonifácio
Marly Barahona Bontempi
Marcelo (Mugue)
Mané da Bahia
Marcelo Muller
Márcia Batista Jarros
Maria Valdecir da Silva
Maura Pereira dos Santos
Nair Rodrigues Pepe
Narcisio Rodrigues
Olinda Eiko Y.de Carvalho
Patrício Urgia Aguilera
Pedro Uesley da Silva
Rita M.de Cássia
Sandro Gomes
Sueli da Silva
Vilma Gonçalves da Silva
Waldir Marques
Tiago Festa de Oliveira

Colégio SAMIAR apresenta o “O mágico de Oz”, e, 
recebe, entre os convidados, o artista FIUK

Entre os dias 06 a 09 de novembro, 
foi realizado no Colégio Franciscano São 
Miguel Arcanjo (SAMIAR), a releitura 
do clássico “O mágico de Oz” com a 
interpretação dos alunos do Ensino 
Fundamental e Médio.

Entre os telespectadores, o artista 
FIUK (Filipe Kartalian Ayrosa Galvão)que 
se reportou às crianças que fizeram o 
espetáculo, trazendo uma mensagem 
de entusiasmo e motivação.
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Colégio SAMIAR lota Teatro nos 4 dias de 
apresentações do “O mágico de Oz”, e, recebe, 
entre os convidados, o artista FIUK

O Filho do Homem narra a história de 
Jesus do ponto de vista de pessoas que 
o teriam conhecido. Se passa no sertão 
do nordeste brasileiro, década de 1930, 
onde, sob uma árvore, o povo se reúne 
para ouvir a pregação do profeta e obter 
cura para seus males. Jesus não aparece 
no espetáculo, mas está vívido e presente 
nas memórias e no imaginário do povo. 

Lazer e Cultura

O Filho do Homem

Teatro Fernando Torres  - Rua Padre Estevão Pernet, 588 (Tatuapé) 
Telefone: 2227-1025 - Até 28 de Novembro; 21h.

Biblioteca Affonso Taunay

Rua Taquari, 549 - Mooca, São Paulo - SP - Telefone: (11) 2292-5126

Projeto Descobrindo Talentos - 
quartas-feiras às 14h. 

Durante os encontros, ire-
mos propor atividades que vão 
ajudar os participantes a desen-
volverem seus talentos através 
da música e da poesia. Serão 
abordados os diferentes tipos 
de escrita de músicas, poemas, 
sonetos, estudo de linguagem, 
comunicação.

Entre os dias 06 a 09 de no-
vembro, foi realizado no Colégio 
Franciscano São Miguel Arcanjo 
(SAMIAR), a tradicional apre-
sentação de teatro que finaliza 
o segundo semestre de 2019.

Embalados em um repertó-
rio rico em detalhes, os alunos 
do Ensino Fundamental e Médio 
fizeram uma releitura do clássico 
“O mágico de Oz” para encantar 
o público durante esses quatro 
dias de apresentações.

O enredo, escrito e dirigido 
por Romildo Faria Braga (Coorde-
nador de Teatro do SAMIAR), traz 

a releitura da história da menina 
Dorothy, que mora com os tios 
na cidade do Kansas e é levada 
com seu cachorrinho Totó, por 
um furacão, à terra de “Oz”. 

Todo o encanto do espe-
táculo é fruto da junção de 
diversos itens que tornaram a 
peça teatral tão profissional. A 
cenografia foi um show a par-
te, composta por minuciosos 
objetos predispostos de forma 
harmônica no espaço do palco.

O figurino e maquiagem 
também tiveram seu apogeu 
nos olhares do público, com 

nuances e cores que se 
contrastavam e faziam as 
crianças, adultos e idosos 
adentrar ao Mundo de Oz. 
Efeitos de luzes e sons não 
foram deixados de lado, 

assim como o áudio dos atores 
que tiveram sempre muita dic-
ção nas passagens dos textos, 
o que fez com que a história 
fosse contada, interpretada e 
entendida, por todos no Teatro 
que ficou lotado nos quatro dias 
de eventos. Entre os telespecta-
dores, o artista FIUK (Filipe Kar-

talian Ayrosa Galvão) fez parte 
da plateia, interagindo com 
a história do começo ao fim, 
sempre com muito entusiasmo 
e atento a presença de palco de 
cada aluno do SAMIAR.  Ao final, 
FIUK se reportou às crianças que 
fizeram o espetáculo, trazendo 
uma mensagem de entusiasmo 
e motivação, sobrepondo a im-
portância do Teatro para a vida 
como um todo e cantou trechos 
da música “Só Você”, um suces-
so que virou hit nos anos 90 na 
voz de seu pai, Fábio Jr.  

Os alunos e o Coordena-
dor já começaram a pensar na 
próxima história teatral para 
2020. Acompanhe o site e redes 
sociais do Colégio SAMIAR para 
ficar por dentro e participar de 
nossos eventos.

Projeto Curtindo uma leitura - 
Segundas-feiras as 14h30 e
quintas-feiras às 9h30

Despertar o interesse das 
crianças pelos livros e estimular 
a imaginação, levando-os a per-
ceberem as imensas possibilida-
des de um texto e tudo que nele 
está contido de conhecimento, 
sabedoria e informação.

Uma Segunda Chance para Amar
Kate (Emilia Clarke) é 

uma jovem inglesa cuja vida 
é uma bagunça. Ela trabalha 
como elfo em uma loja te-
mática de natal o ano todo. 
Quando ela conhece Tom 
(Henry Golding), o que pare-
cia impossível se torna realidade, conforme o rapaz enxerga através 
de todas as barreiras que ela construiu.

Carcereiros - O Filme
A dificíl rotina dos agen-

tes penitenciários brasilei-
ros que, mesmo não estan-
do presos, precisam lidar 
com a vida atrás das grades. 
Com a chegada de um terro-
rista internacional, o traba-

lho de Adriano, um carcereiro contrário à violência, fica ainda mais 
difícil. A tensão no presídio aumenta e ele precisa controlar duas 
facções em conflito, sem sair da cola de Abdel. O filme é inspirado 
no livro de mesmo título, escrito por Drauzio Varella.

Jumanji: Próxima Fase
Tentado em revisi-

tar o mundo de Jumanji, 
Spencer (Alex Wolff) de-
cide consertar o jogo de 
videogame que permite 
que os jogadores sejam 
transportados ao local. 
Logo o quarteto formado 
por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin 
Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) 
ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer 
e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de 
Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser’Darius Blain) 
agora está sob a pele de Oberon.

Entre Facas e Segredos
Após comemorar 

85 anos de idade, 
o famoso escritor 
de histórias policiais 
Harlan Thrombey 
(Christopher Plum-
mer) é encontrado 
morto dentro de sua 

propriedade. Logo, o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) é contra-
tado para investigar o caso e descobre que, entre os funcionários 
misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser 
considerados suspeitos do crime.
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Passatempo

Culinária

SO
LU

ÇÃ
O:

Peixe Empanado com 
Tomate e Alcaparras

Ingredientes:
• 1 kg de robalo cortado 

em quadrados de 2 cm; • 
Sumo de 2 limões sicilianos; 
• Raspa da casca de 1 limão 
siciliano; • Fatias de limão 
siciliano; • Sal e pimenta-
-do-reino moída; • Farinha 
de tri  go para empanar; • 
1 xícara de óleo (de milho 
ou girassol) para fritar; • 400g 
de tomates-cereja cortados em 
quatro partes; •  3 colheres (sopa) 
de azeite; • 3 colheres (sopa) de 
alcaparras lavadas e escorridas.

Modo de Preparo:
Tempere o peixe com sal, 

pimenta e sumo de 1 limão. 
Reserve. 

Tempere o tomate com sal, o 
azeite, o sumo restante, as raspas, 
as alcaparras e leve para gelar. 

Passe o peixe pela farinha e 
agite para retirar o excesso. Em 
uma frigideira ou panela pequena, 

aqueça o óleo e frite os pedaços 
de peixe aos poucos, até ficarem 
bem dourados. 

Retire com uma escumadeira 
e escorra em papel toalha. Decore 
com as fatias de limão. Sirva o 
peixe em temperatura ambiente 
com salada de tomate.

Horóscopo Oração - Salmo 88

Dica de Beleza

ARIES - Este é um mês de interesses abrangentes, estimulados por 
atividades intelectuais, culturais ou viagens. Porém, a partir do dia 17 há 
um grande foco sobre a sua carreira e você está pronto para vencer tudo 
o que surgir no seu caminho profissional – e vai ser muita coisa. Porém, 

há uma série de questões que podem fazê-lo sentir-se ansioso, e tudo indica que 
estejam relacionadas com assuntos economicos. Economize.

TOURO - Excelente hora para a sua vida profissional e relações com 
colegas. Qualquer mudança que seja feita neste período vai eliminar 
fatores de stress e tornar a sua vida profissional mais saudável. Mas,  
nesta área são feitas exigências sobre a viabilidade dos compromissos 

feitos a longo-prazo. A compatibilidade existe, porém os parceiros necessitam saber 
que contam com o seu apoio emocional.

GEMEOS - Cuidado. Este período indica que vai ser desviado ou perder 
o rumo numa relação ou na sua carreira. Seja prudente e evite mal-
-entendidos. Um dos problemas é a sua vontade de acreditar e a tendência 
para se esforçar demasiado em ajudar os outros. Não prometa o que não 

pode cumprir, e não tome decisões baseadas em declarações não fundamentadas. 
mantenha-se perto da família e dos amigos.

CÂNCER - Este é um período de grande foco na sua confiança pessoal e 
capacidade de projetar as suas ideias criativas para o palco e ouvir o feedback 
sobre o seu desempenho. Qualquer situação de vida, em que sua autoconfian-
ça esteja em causa é importante- crianças, criatividade, a sua vida amorosa e 

sua habilidade para tirar tempo livre e celebrar a vida em geral. Causará grande impacto 
através do seu magnetismo pessoal.

LEÃO - Esta é a hora dos desafios na sua vida doméstica e a fazer 
grandes ajustes para criar um lar que esteja de acordo com as suas 
necessidades mais profundas. Isto significa que vai enfrentar questões 
emocionais há muito enterradas, mas vai lidar com estas de forma 

construtiva. A nível prático, aproveite ao máximo o que tem, economizando espaço 
e outros recursos.

VIRGEM - Os principais desafios deste mês estão ligados à comunicação, 
educação e viagens. Este é um período para treinar as suas capacidades 
de detetive para chegar ao fundo de informações que talvez escondam 
mais do que revelam. Poderão ainda surgir eventos misteriosos relaciona-

dos com um irmão ou irmã, ou alguém próximo, que precisam de ser esclarecidos. 
É hora de “escavar” fundo para encontrar o que está enterrado.

LIBRA - Não é o momento para ser diplomático.Organize as coisas da 
forma que quer, focando-se nos assuntos práticos, e o que o vai capitalizar 
em Novembro para melhor administrar os seus recursos e rentabilizar ao 

máximo as suas economias. Mantenha-se consciente de que precisa de um maior 
controle sobre as finanças, para planejar para os próximos meses.

ESCORPIÃO - Está envolvido num sério processo de transformação que 
afeta tanto a sua vida pessoal como a sua carreira. As pessoas precisarão 
compreender que você necessita de todos os recursos possíveis, se quer 
construir o tipo de futuro que planeja. Você sabe o que quer e está disposto 

a investir bastante energia para o conseguir. Seja educado.
SAGITÁRIO -Mês excelente para a sua carreira, e o seu chefe ou outra 
autoridade não só está contente em lhe dar benefícios como está numa 
forte posição para o fazer. Um excelente momento para as relações com 
colegas e ainda uma ótima altura a nível romântico. Está disposto a 
manter as opções abertas no que diz respeito às relações, e aprecia toda 

a liberdade que consegue ter. 
CAPRICÓRNIO - Está no processo de assumir uma série de compromissos 
a nível social, e este é um bom período para uma relação séria e a busca 
concreta de ideias que possam beneficiar um grande número de pessoas. 
Ao mesmo tempo, está um pouco inseguro sobre a sua posição e como 

proceder, e quando se trata de novos grupos e amigos, muitas coisas continuam a 
ser um mistério para você.

AQUARIO -  Excelente hora para aproveitar as vantagens que uma par-
ceria traz, sobretudo na sua vida profissional. Possivelmente sente-se um 
pouco inseguro sobre a sua posição e capacidades, no entanto este é um 
momento em que não poderia estar numa posição mais forte. Para você 

este é um ótimo momento para fazer novos contatos, conhecer pessoas interessantes 
e exóticas e desfrutar de uma sensação de independência.

PEIXES - Mês de imensa satisfação, graças a acontecimentos no âmbito 
do lar e da sua vida familiar, e poderá ter acesso a algum dinheiro para 
poder gastar no lar. Há também uma grande ênfase a nível de desenvol-
vimento intelectual, e este poderá ser um bom período para começar algo 

a longo prazo. È de fato uma hora de provação no que diz respeito às suas crenças 
e convicções, sobretudo a nível de questões morais.

Ó Senhor, Deus da minha sal-
vação, dia e noite clamo diante de 
ti. Chegue à tua presença a minha 
oração, inclina os teus ouvidos ao 
meu clamor; porque a minha alma 
está cheia de angústias, e a minha 
vida se aproxima do Seol.

Já estou contado com os 
que descem à cova; estou como 
homem sem forças, atirado entre 
os finados; como os mortos que 
jazem na sepultura, dos quais já 
não te lembras, e que são desam-
parados da tua mão.

Puseste-me na cova mais pro-

funda, em lugares escuros, 
nas profundezas. Sobre 
mim pesa a tua cólera; tu 
me esmagaste com todas 
as tuas ondas.

Apartaste de mim os 
meus conhecidos, fizeste-
-me abominável para eles; 
estou encerrado e não pos-
so sair. Os meus olhos desfa-
lecem por causa da aflição. 
Clamo a ti todo dia, Senhor, 

estendendo-te as minhas mãos. 
Senhor, por que me rejeitas? Por 
que escondes de mim a tua face? 
Estou aflito, e prestes a morrer 
desde a minha mocidade; sofro os 
teus terrores, estou desamparado. 

Sobre mim tem passado a tua 
ardente indignação; os teus ter-
rores deram cabo de mim. Como 
águas me rodeiam todo o dia; 
cercam-me todos juntos. Aparte 
de mim amigos e companheiros; 
os meus conhecidos se acham 
nas trevas. 

Você sabia que al-
gumas ca rac terísticas 
físicas e expressões 
corporais podem rev-
elar obstáculos que 
lhe impedem de ter 
mais amor-próprio?  
Veja aqui uma lista des-
sas características que 
revelam como está o 
emocional e que tipos 
de crenças equivocadas podemos 
estar carregando dentro de nós.

OBESIDADE: Quando a pessoa 
começa a engordar, ela mostra que 
está compensando carência afetiva, 
dependência do ou tro, necessidade 
de aprovação constante, além de 
ter enorme dificuldade em per-
doar e em tomar decisões que a 
favoreçam - já que tem muito medo 
de ser abandonada ou rejeitada. 

GORDURA NOS BRAÇOS: Toda 
gordura que sobra no corpo revela 
que existe uma grande quantidade 
de energia vital que não está 
sendo bem utilizada. Os braços 
simbolizam nosso trabalho e con-
quistas e uma pessoa com gordura 
excedente nesta região não está 
sa tisfeita com sua vida profissional 
ou amorosa. Quem também vive 
cuidando dos outros e esquecendo 
de si mesmo pode igualmente ter 
braços flácidos.

Indicações de baixa autoestima
BARRIGA: A barri-

ga representa pessoas 
que estão evitando 
tomar grandes de-
cisões. São pessoas 
que estão vendo a vida 
passar, sem participa-
rem dela e deixaram 
de fazer as coisas com 
criatividade e alegria 
devido à insatisfação.

CULOTE: Mulheres com culote 
grande são aquelas que sentem 
os homens ausentes em suas vi-
das. Mesmo que o pai, o irmão, o 
marido estejam lá, a pessoa nutre 
expectativas que são frustradas 
pelo outro, e a tendência é que a 
gordura se acumule nesta região. 

TPM: Se a mulher passa o mês 
com tranquilidade, sem guardar 
ressentimentos ou problemas mal 
resolvidos, a tendência é que a 
TPM não se manifeste. Porém, se 
ela acumular um monte de tensões, 
com certeza neste período todas 
elas virão à tona. 

OMBROS CAÍDOS: Se os om-
bros estão caídos, a pessoa se sente 
oprimida pelos problemas da vida, 
ao ponto de não conseguir encarar 
os desafios. Pode também mostrar 
alguém que assumiu um monte de 
res ponsabilidades - principalmente 
as alheias - e não sabe se libertar. 
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Através do presente Edital, convocam 
se todos os associados, em pleno gozo de 
seus direitos estatutários, para participa-
rem da Assembleia Geral Extraordinária 
da Associação Esportiva, Social e Cultural 
Futuro Melhor da Mooca, inscrita no CNPJ 
sob o nº 12.876.521/0001-96, a realizar 
se no dia 30 (trinta) do mês de novembro 
do ano de 2019 (dois mil e dezenove); 
às 10:00 (dez) horas, em primeira con-
vocação com a presença da maioria dos 
associados e às 10:30 (dez e trinta) horas, 
em segunda convocação com a presença 
de qualquer número de associados; na 
Avenida Alcântara Machado, nº 980, no 
bairro do Brás, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP: 03102-001; 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 

1) Análise e deliberação quanto ao 
afastamento da Sra. Maria Sonha da 
Conceição - 3ª Conselheira Fiscal Efetiva; 

2) Análise e deliberação quanto às 
atividades desenvolvidas e compromissos 
financeiros assumidos pela Associação 
Esportiva, Social e Cultural Futuro Melhor 
da Mooca no período de 21/09/2010 até 
21/09/2014;  

3) Análise e deliberação quanto às 
atividades desenvolvidas e compromissos 
financeiros assumidos pela Associação 
Esportiva, Social e Cultural Futuro Melhor 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA, SOCIAL E CULTURAL FUTURO MELHOR DA MOOCA, 

CNPJ: 12.876.521/0001-96, À REALIZAR-SE EM 30/11/2019
da Mooca no período de 21/09/2014 até 
21/09/2018;  

4) Análise e deliberação quanto às 
atividades desenvolvidas e compromissos 
financeiros assumidos pela Associação 
Esportiva, Social e Cultural Futuro Melhor 
da Mooca no período de 21/09/2018 até a 
presente data; 

5) Deliberação quanto à proposta de 
alteração do endereço da sede social da 
Associação Esportiva, Social e Cultural 
Futuro Melhor da Mooca;  

6) Análise e deliberação quanto à 
proposta do Estatuto Social Consolidado 
da Associação Esportiva, Social e Cultural 
Futuro Melhor da Mooca; 

7) Eleição e posse dos associados, 
devidamente inscritos, aos cargos de Dire-
toria e do Conselho Fiscal da Associação 
Esportiva, Social e Cultural Futuro Melhor 
da Mooca, para mandato de 30/11/2019 
até 29/11/2023; 

8) Outros assuntos de interesse da 
Associação Esportiva, Social e Cultural 
Futuro Melhor da Mooca. 

Para contagem do quórum para ins-
talação da assembleia, fica declarado que 
a Associação Esportiva, Social e Cultural 
Futuro Melhor da Mooca possui 14 (qua-
torze) associados em pleno gozo de seus 
direitos estatutários. Em cumprimento ao 
Estatuto Social da Associação Esportiva, 

Social e Cultural Futuro Melhor da Moo-
ca, ficam indicados os associados o Sr. 
Arnaldo Ribeiro Nolasco, portador do RG: 
5.364.857 e do CPF: 757.897.018-68 e a 
Sra. Gabriela Santos Nolasco, portadora do 
RG: 50.736.548-8 e do CPF: 465.694.108-
57, para desempenharem as funções de 
Fiscais das eleições. 

Fica deliberado que o prazo para 
a inscrição de chapas compostas por 
associados para concorrerem aos cargos 
de diretoria e do conselho fiscal será de 
20/11/2019 até 25/11/2019, sendo que as 
inscrições deverão ser feitas na sede da 
Associação Esportiva, Social e Cultural 
Futuro Melhor da Mooca, observando-se 
as disposições estatutárias. 

São os seguintes os cargos a serem 
preenchidos através desta eleição, já 
segundo as novas regras estatutárias: - 
Cargos da Diretoria: um Presidente, um 
Vice-Presidente e um Diretor Administrativo 
e Financeiro. - Cargos do Conselho Fiscal: 
03 (três) conselheiros fiscais. 

São Paulo, 20 de novembro de 2019. 

Fátima Aparecida dos Santos 
Presidente da Associação Esportiva, Social 
e Cultural Futuro Melhor da Mooca 
RG: 17.747.998 - CPF: 089.009.418-79.

SEU CARRO - MANUTENÇÃO

Quando trocar o amortecedor?
Não é fácil descobrir quando 

o amortecedor está gasto. Mas o 
carro dá o aviso. Para ajudá-lo a 
não cair em armadilhas, confira 
abaixo as principais dúvidas que 
cercam esse item de segurança 
tão importante no carro.

 QUANDO É HORA DE TROCAR?
Não dá para confiar em 

prazo por quilometragens, pois 
depende muito do piso por onde 
roda e do estilo de direção. Há 
amortecedor que não chega 
a 50.000 km, há outros que 
atingem os 150.000 km. Mas a 
suspensão dá o aviso.

 Carro que trepida muito 
em oscilações da pista ou cuja 
traseira balança mais que gela-
tina pode indicar que chegou a 
hora. Se ao entrar em uma curva 
parece que o veículo desgarra e 
joga a traseira, também deve ser 
culpa do amortecedor.

 Ruídos toda vez que a sus-
pensão trabalha é outro indício 
de que as coisas não vão bem. 
E, se ao encarar o buraco mais 
inocente, a suspensão dá final de 
curso (ouve-se uma batida seca), 
pode levar o veículo imediata-

mente para revisão, ok?
 Para não ser pego de sur-

presa, a Shoptire dá o aviso: 
condições especiais no mês do 
amortecedor em nossa loja pra 
você rodar tranquilo e curtir só 
o som da sua playlist :)

Tire suas dúvidas sobre o uso do fio dental
Quando falamos em manter 

uma boa higiene bucal, a escova-
ção é o primeiro passo que vem 
à cabeça. Outra medida básica é 
o uso do fio dental.

Segundo pesquisa realizada  
pelo Datafolha, 57% dos brasilei-
ros utilizam fio dental. 

Grande parte da população 
não sabe que a falta dessa ação 
pode propiciar de uma simples 
cárie até mesmo doenças perio-
dontais — que afetam a gengiva 
e o tecido de sustentação dos 
dentes. Vamos às dúvidas:

O fio dental deve ser usado 
em toda escovação?

O fio tem a função de al-
cançar o espaço entre os dentes 
aonde nenhuma escova é capaz 
de chegar. Portanto, pode-se 
dizer que a higiene bucal só fica 
completa com a sua utilização. 
Escolher não usar o fio dental em 
uma ou outra sessão de higiene 
é escolher deixar sujas algumas 
partes dos dentes. Assim, o 
ideal é que ele seja empregado 
após cada refeição. No entanto, 

utilizá-lo ao menos uma vez ao 
dia já melhora (e muito!) a higie-
ne bucal, de preferência antes de 
dormir, após a última refeição.

Qual é o melhor tipo de fio 
para a limpeza?

Não existe um produto ideal. 
A escolha envolve preferências 
pessoais ou recomendações 
profissionais, como um fio mais 
fino, mais liso ou coisas do tipo. 
Qualquer fio dental, quando bem 
usado, é eficiente.

Fio é a mesma coisa que a fita?
Quanto à preferência entre 

fio ou fita dental, a única dife-
rença entre os produtos é sua 
largura. A fita dentária, mais 
larga, abrange uma superfície 
maior no dente. Mas, aplicando a 
técnica correta, não há diferença 
entre o fio e a fita em eficiência 
na limpeza.
Qual é a maneira correta de usar 
o fio dental?

A pessoa deve colocar o fio 
com cuidado no espaço entre 
os dentes para que ele deslize 
em toda sua superfície lateral, 

inclusive na parte que é coberta 
pela borda da gengiva, fazendo 
leve pressão para que o atrito 
promova a remoção mecânica 
da placa bacteriana.

É melhor passar o fio antes ou 
depois de escovar os dentes?

No geral não faz diferença, 
a preferência pessoal é que 
manda. Porém, estudos recen-
tes mostram que o ideal é que 
o fio seja utilizado antes da 
escovação.

Crianças também devem usar?
É aconselhado que o fio 

dental seja inserido na rotina de 
higiene bucal de crianças, sendo 
aplicado pelos próprios pais ou 
cuidadores até que o pequeno 
desenvolva coordenação motora 
e habilidade manual para realizar 
o procedimento sozinho.

E quem tem prótese? Pode usar 
regularmente?

O uso do fio dental também é 
importante para pessoas que têm 
próteses fixas. A única mudança 
é o método: como os dentes da 
prótese são unidos, é necessário 
usar acessórios específicos, como 
os passadores de fio, que são 
pequenas agulhas plásticas que 
permitem que o fio dental seja 
passado por baixo da prótese. 
Escovas interdentais também são 
úteis nessas situações.

E quem tem aparelho fixo?
Indivíduos com aparelhos 

fixos também podem utilizar 
ferramentas como o passa-fio e 
a escova interdental para auxiliar 
na higiene bucal. A escova pode 
ser um aliado muito útil, já que 
ela também alcança a linha da 
gengiva, complementando a 
limpeza com o fio.

Centro Paula Souza abre inscrições para 
mestrado profissional gratuito

A Unidade de Pós-Gradu-
ação, Extensão e Pesquisa do 
Centro Paula Souza (CPS) perma-
nece com inscrições abertas até 
26 de novembro, exclusivamente 
pela internet, para o processo 
seletivo dos cursos de Gestão e 
Tecnologia em Sistemas Produti-
vos e Gestão e Desenvolvimento 
da Educação Profissional.

A prova dissertativa, mar-
cada para 14h dos dias 16 e 17 
de dezembro, respectivamente, 
terá três horas de duração. São 
oferecidas 50 vagas, divididas 
entre os dois cursos.

Para efetivar a inscrição, o 
candidato deve enviar os docu-
mentos relacionados no edital, 
em formato digital, por meio de 
upload, no site www.pos.cps.
sp.gov.br, na aba Processo Sele-
tivo/Mestrado (Stricto Sensu).

Para concorrer a uma vaga, o 

candidato deve possuir diploma 
de curso de graduação devida-
mente registrado, proficiência 
em língua inglesa e disponibi-
lidade para dedicação de pelo 
menos 20 horas semanais ao 
curso, entre aulas, atividades e 
tempo para estudo individual.

Oferecidos gratuitamente 

por meio do Programa de Mes-
trado Profissional do CPS, os 
cursos têm o objetivo de con-
tribuir para o aperfeiçoamento 
de profissionais que dominem a 
linguagem e a cultura científica 
e tecnológica, para mediar o diá-
logo e a colaboração entre os se-
tores empresarial e acadêmico.
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A equipe do 
Brás, Vai que Vai, 
estará jogando 
nesse próximo 
d o m i n g o ,  d i a 
30/11,  no cam-
po do CDC Vigor, 
a partir das 15 
hs, onde o clube 
manda os seus 
jogos. O time vêm de uma boa campanha nesse ano de 2019. Toda 
a equipe está de parabéns!

Jogando neste último 
domingo dia 24/11, o time 
do ASrco Verde empatou 
com a equipe do Vila da Vila 
Ré, pelo placar de 1 a 1. Gol 
do Arco do lateral direito 
Fumaça, de pênalti.

Escalação Arco Verde:  
Robi, Fumaça, Márcio, Ri-
cardo i, João Moura, Paulinho, Lucas, Laíde, Ricardo II, Fúlvio e Dada.

Jogando amistosamente no campo CDC Vila Maria neste último 
domingo, 24/11, contra a equipe do Corinthians da Vila Maria. A 
equipe do Tabajaras FC. da Mooca, empatou com o time da casa pelo 
placar de 1 a 1. Que marcou para o Tabajaras foi Gabriel “Gabigol”.

Jogando amistosa-
mente neste domingo, 
dia 24/11, com bastante 
desfalques, a equipe do 
Bresser perdeu para o  
time dos Cachorrões FC. 
do Jardim Itápolis pelo 
placar de 2 a 5. Segundo 
o  técnico do Bresser, Prof 

Sinar,  os desfalques prejudicaram bastante a equipe.

A equipe do Nego Bill que pratica os seus jogos aos sábados no 
campo do Moquem, Radial Leste estará encerrando suas atividades 
esportivas nesse próximo sábado dia 30/11, jogando amistosamente. 
Como vem realizando todos os anos, a festa de confraternização do 
Clube Nego Bill, será dia 7 de dezembro.

O Clube do Madrid estará encerrando as suas atividades espor-
tivas nesse ano de 2019, no dia 15/12, domingo, em um jogo de 
Master com as duas equipes do clube.

O Clube União da Mooca estará promo-
vendo um festival no dia 30/11, pra comemo-
rar os 27 anos. Os jogos começarão a partir das 
8:30 da manhã e estarão participando várias 
equipes tradicionais da região.

A equipe da 
Mooca o Má Quê 
FC. que manda os 
seus jogos aos sá-
bados a partir das 
11 horas, no CDC 
Santa Cruz Vila Pru-
dente estará encer-
rando às suas ati-
vidades esportivas 
no dia 21 de dezembro, que cairá num sábado.

Madrid encerrará as suas 
atividades dia 15/12

União da Mooca comemorará 
27 anos com Festival

Vai que Vai jogará dia 30/11

Arco Verde 1 a 1 Vila Ré

Tabajaras 1 a 1 Corinthians

Nego Bill encerrará as 
atividades esportivas dia 30/11

Desfalcado, Bresser perde em casa

Má Quê encerrará o ano em 21/12

Os Naipes representaram bem o bairro da Mooca na Copa Vila 
Albertina de Veterano 35+, na Zona Norte, com uma campanha 
perfeita, trouxe o caneco para a Mooca de forma invicta, vencendo 
nos penais na final o time do Antrax da Zona Norte, após o jogo 
terminar 1 x 1 no tempo normal, gol de Passarela. 

Na foto, em pé: Gege, Vini, Bernard, Bahia, Pogba, Treze, Kahue, 
Meg, Passarela e Mancha.  Agachados: Etoo, Lelé, Anderson, Pauli-
nho, Silvinho, Buiao, Fernando, Ronaldo, Betinho e Zé.

Sente o Naipe FC Campeão


