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1. Os Clubes da capital paulis-
ta, Corinthians, Palmeiras e 
São Paulo, se uniram em prol 
das mulheres em uma parceria 
com a Prefeitura de São Paulo 
para assinar um acordo de co-
operação do programa ‘Tem 
Saída’, um programa feito para 
ajudar mulheres vítimas de vio-
lência a se reinserirem no mer-
cado de trabalho. 


2. O Campeonato Paulista ini-
cia a temporada 2019 neste sá-
bado (19), e estreia sem sua 
principal novidade: o uso do 
árbitro de vídeo (VAR, na sigla 
em inglês), que está reservado 
para as fases de mata-mata, a 
partir das quartas de final, e 
os clubes estão proibidos de 
passar mando de campo para 
o estádio adversário. A inten-
ção é encerrar as polêmicas de 
arbitragem que afetaram a fi-
nal do Paulistão 2018. Com a 
derrota do Palmeiras nos pê-
naltis a batalha judicial no 
STJD se encerrou cinco me-
ses após o jogo decisivo en-
tre Corinthians e Palmeiras. 
O Verdão também perdeu nos 
tribunais. 


3. José Aldo planeja pendurar 
as luvas ainda em 2019, ele 
está escalado para encarar o 
compatriota Renato Moicano 
no UFC Fortaleza, no próxi-
mo dia 2 de fevereiro. Espera 
voltar a competir no UFC 
237, em Curitiba, em maio, e 
anunciar sua aposentadoria 

no último show da organiza-
ção no país, previsto para o 
segundo semestre, mas ain-
da sem data e local oficial. O 
lutador tem uma das carrei-
ras mais brilhantes do MMA 
Mundial e é o maior campeão 
da história dos pesos penas 
(até 65.7 kg).


4. O zagueiro Felipe Aguilar 
é o segundo reforço do Santos 
para a temporada 2019, ele 
chegou para brigar pela po-
sição com outros seis defen-
sores.  O atleta foi um pedi-
do do treinador argentino, e é 

o favorito para se tornar titu-
lar na equipe. O jogador de 25 
anos passou por dois clubes, 
ambos na Colômbia, Alianza 
Petrolera e Atlético Nacional. 
O jogador tem um título de 
Li bertadores, em 2016, e uma 
Recopa Sul-Americana, no 
ano seguinte (ambos como 
reserva), além de conquis-
tas locais pelo Nacional. O 
defensor também coleciona 
convocações para a seleção 
colombiana.
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Corinthians, Palmeiras e São Paulo unidos em prol das mulheres

“Torcida Amiga” é expressão criada 
e imortalizada, na crônica esportiva 
paulista, pelo jornalista Ary Silva. 

Inicialmente foi utilizada 
em seu programa “Bola ao Ar” 

na Rádio Bandeirantes e, 
posteriormente, na TV e jornais.

1ª rodada

Campeonato Paulista 2019

 Dia Hora Equipes Loc al

19/1 16h30 Ponte Preta x Oeste Moisés Lucarelli

19/1 17h00 Santos x Ferroviária Vila Belmiro

19/1 19h30 São Paulo x Mirassol Pacaembu

19/1 21h30 Bragantino x Guarani Nabi Abi Chedid

20/1 11h Botafogo x São Bento Santa Cruz

20/1 17h Corinthians x São Caetano Arena Corinthians

20/1 19h RB Brasil x Palmeiras Moisés Lucarelli

20/1 18h15 ITU x Novorizontino Novelli Junior

Feira Cultural do Livro Letrinha 
acontece no Shopping Lar Center

Até o dia 8 de feverei-
ro a Feira Cultural do Livro 
Letrinha acontece no Shopping 
Lar Center e está com o objeti-
vo de  incentivar a prática da 
leitura entre adultos e crian-
ças. O evento reúne mais de 2 
mil títulos de gêneros variados, 
como: contos, fábulas, histórias 
de heróis e princesas, culinária, 
artes, entre tantos outros.

Montada na Praça Cultural 
do empreendimento, a Feira 
Letrinha tem entrada gratui-
ta e funcionará de segunda-fei-
ra a sábado, das 10 às 22 ho-
ras, e aos domingos e feriados, 
das 14 às 20 horas. Fabiana 
Teixeira, gerente de marketing 
do Lar Center, ressalta o gran-
de diferencial: os preços acessí-
veis, com livros a partir de R$ 
5. “A fim de fortalecer o Lar 
Center como uma opção de en-
tretenimento, lazer e cultura 
aos frequentadores e morado-
res da região, estamos investin-
do cada vez mais em ações di-
ferenciadas que atendem a toda 

família”, afirma Fabiana, lem-
brando que o evento aconteceu 
no Shopping Center Norte en-
tre os meses de setembro e ou-
tubro do ano passado e foi um 
grande sucesso.

Todos os finais de semana, 
às 16 horas, haverá atividades 

gratuitas voltadas para a garo-
tada, como: teatro de fantoche, 
contação de histórias, pintura 
facial, pocket show e oficinas. 
O Shopping Lar Center fica 
localizado na Avenida Otto 
Baumgart, 500 - Vila Guilherme 
- São Paulo/SP.
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Feira de Livro no Shopping Lar Center

Denúncias sobre superlotação e diversos
problemas no Hospital do Mandaqui

Corredores lotados de pa-
cientes, demora excessiva para 
atendimento, médicos e enfer-
meiros sobrecarregados. As de-
núncias sobre os problemas no 
Hospital do Mandaqui conti-
nuam ganhando as Redes So-
ciais e a Mídia em geral. Na últi-
ma quinta-feira (17), o Bom Dia 
São Paulo, da Rede Globo mos-
trou imagens da superlotação 
do hospital e das dificuldades 
enfrentadas pelos pacientes.

Situações como essas sem-
pre foram questionadas e divul-
gadas pelo Conselho Gestor do 
Hospital do Mandaqui que, em 
sua última reunião pública rea-
lizada no dia 19/12 foi destituí-
do pela atual diretoria do com-
plexo hospitalar. Em atividades 
desde 1996 e contanto com o 
trabalho voluntários de usu-
ários do hospital, o Conselho 
Gestor promovia até então reu-
niões públicas mensais para 
discutir problemas do hospital 
e cobrar melhorias. A questão 

está sendo discutida juridica-
mente, porém as denúncias com 
relação ao hospital continuam 
chegando às mídias sociais e à 
imprensa de maneira geral. 

A Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa abor- 

dará a situação do hospital em 
sua reunião marcada para o 
próximo dia 5 de fevereiro, às 
14 horas, em caráter público. A 
Assembleia Legislativa fica na 
Avenida  Pedro Álvares Cabral, 
201, Paraíso, São Paulo-SP.
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Mesmo sem Conselho Gestor, situação do 
Hospital do Mandaqui é discutida publicamente
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