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DIARISTAS para CASA ou ESCRITÓRIO?

RÁPIDO, PRÁTICO E SEGURO!

98800.8152
4371.8701

SOLICITE UM
ORÇAMENTO

AGORA!Higienização
e Impermeabilização 
de Estofados e Tapetes

Limpeza Pós Obra

Faxineiras Passadeiras

Auxiliamos você a encontrar
um profissional doméstico
ou administrativo!
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LETÍCIA  SPILLER
Aos 45 anos
posa de 
biquini
e arranca
elogios

Veja pág. 6

•3 dormitórios  •1 suíte  •lavabo
•wc •sala 2 ambientes •depósito

 •área de serviço •garagem p/ 2 carros 
 

EM VILA MATILDE
SOBRADO

(11) 2653-1083 / (11) 9 99979-5149
I N F O R M A Ç Õ E S :

marisa germano

 Av. Melchert 

VENDE-SE

R$ 360 mil 
condomínio  R$ 200,00

Na melhor 

localização!

Próximo a estação do metrô Vila Matilde

Shopping Anália Franco inaugura
Cantinho da Leitura colaborativo

Veja na
pág. 4

E a reforma do Hospital 
Dr. Alexandre Zaio
“Vila Nhocuné”?

Veja na
pág. 7

Três passageiros caem por dia em 
vãos de estações de trens de SP

Veja na pág. 2
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Doença está relacionada 
com HPV e pode causar am-
putação. No país, cerca de mil 
órgãos sexuais masculinos são 
amputados todos os anos

Em novembro, mês da saú-
de do homem, é importante 
lembrar de uma doença que, 
apesar de pouco comentada 
e rara, é perigosa: o câncer de 
pênis. Até o final de 2018, se-
gundo estimativas do Institu-
to Nacional do Câncer (INCA), 
o Brasil terá cerca de seis mil 
novos casos – 2% do total 
de tumores que vão atingir 
pessoas do sexo masculino. 
Falta de higiene, idade avan-
çada, fimose e baixas condi-
ções socioeconômicas estão 
relacionadas à doença. Mas, 
segundo a literatura médica, 
outro fator também contribui 
para o seu surgimento: o pa-
pilomavírus humano (HPV), 
uma Infecção Sexualmente 
Transmissível (IST) cuja trans-
missão ocorre por meio do 
contato direto com a pele ou 
a mucosa infectada.

“O HPV tem uma média de 
associação de 30% a 40% com 
o câncer peniano, em especial 

A CPTM (Com-
panhia Pau-
lista de Trens 
M e t r o p o l i -
tanos) regis-

trou de janeiro a setembro 
deste ano 542 quedas no vão 
entre os trens e as platafor-
mas das estações de linhas 
na capital e Grande São Pau-
lo. Foram, em média, três 
acidentes por dia.

A linha 11-coral foi a que 
apresentou o maior número, 
193 casos. Em seguida está 
a 9-esmeralda, com 118 re-
gistros de quedas (veja qua-
dro ao lado). Os dados foram 
obtidos por meio da Lei de 
Acesso à Informação.

A CPTM, empresa da 
gestão Márcio França (PSB), 
afirma que o espaço entre 
o trem e a plataforma nas 
estações é consequência da 
falta de uma via exclusiva 
para o transporte ferroviário 
de cargas, hoje compartilha-
da com os trens de passagei-
ros.

A ABNT (Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas) 
afirma que, para o embar-
que de pessoas com mobi-
lidade reduzida, a distância 
entre o trem e a plataforma 
deve ter no máximo 10 cm.

A reportagem visitou al-
gumas estações e mediu os 
vãos. Na estação Pinheiros 

Três passageiros caem por dia em 
vãos de estações de trens de SP

(9-esmeralda), sentido Gra-
jaú, o vão tinha cerca de 27 
cm. Em frente às portas, que 
possuem uma espécie de 
‘aba’, a distância cai para 18 
cm. Do lado oposto, senti-
do Osasco, a distância é um 
pouco menor _25 cm e 15 
cm, respectivamente.

Na mesma linha, mas na 
estação Santo Amaro, sen-
tido Grajaú, o espaço tem 
cerca de 21 cm e cai para 11 
cm em frente às portas. No 
sentido Osasco, o vão tinha 
30 cm e, na porta, 22 cm.

Os números são altos, 
mas na comparação com 
2017 houve redução de 38%. 
Em todo o ano passado, fo-
ram registrados 871 casos. 
A CPTM afirma que, além de 
reforçar as orientações de 
segurança, iniciou a instala-
ção de borrachões de pro-
teção na beirada das plata-
formas, reduzindo o vão. Em 
uma plataforma da Luz, por 
exemplo, com o borrachão 
desde o final de 2017, o nú-
mero de quedas caiu de 164 
para um.

A assessora de imprensa 
Roberta Sena Feliciano, 29, 
diz que nunca esquecerá o 
acidente sofrido na estação 
Pinheiros, da linha 9-esme-
ralda da CPTM. Ela escorre-
gou e caiu ao tentar entrar 
no trem, quando ia para o 

trabalho, no horário de pico 
da manhã. Uma das pernas 
ficou presa no vão. Sem con-
seguir se mexer, Roberta re-
cebeu ajuda de passageiros 
para se levantar antes do 
trem partir.

Não houve ferimentos 
graves, mas a dor e os hema-
tomas na perna permanece-
ram por algumas semanas. 
Roberta presenciou outros 
acidentes na mesma esta-
ção. “Aquele vão é enorme e 
certamente já deve ter feito 

outras vítimas”, disse.
A auxiliar de classe Fer-

nanda da Silva Barbosa, 21, 
foi vítima do empurra-em-
purra dos horários de pico 
quando retornava do traba-
lho para a casa. Ela sofreu 
uma queda na plataforma da 
estação Santo Amaro, mes-
ma linha, e teve a perna pre-
sa no vão.

“A sorte dela foi que pes-
soas a cercaram para que 
não fosse pisoteada”, diz a 
professora Maria Jéssika da 

Silva, 26, irmã da vítima.
PROBLEMA ANTIGO

O especialista em trans-
porte público Horácio Au-
gusto Figueira disse que o 
vão entre trens e plataforma 
é um problema centenário 
nas estações da CPTM. “Não 
vejo uma solução técnica 
possível. A malha ferroviária 
foi construída para trans-
porte de carga. Após muitos 
anos foi dado início ao trans-
porte de passageiros, que 
precisa ser modernizado”, 

diz.
Para ele, a implantação 

do ferroanel, que é um pro-
jeto do governo federal que 
consiste na construção de 
vias exclusivas para os trens 
de carga, pode melhorar 
o problema da operação 
dos trens de passageiros da 
CPTM.

Apesar de não respon-
sabilizar a CPTM pelos aci-
dentes ocorridos nas pla-
taformas, Figueira acha ser 
necessário melhorar as cam-
panhas para sinalização den-
tro das estações.

NOVA PROTEÇÃO
A CPTM, empresa da 

gestão Márcio França (PSB), 
afirmou por meio de nota 
que seis estações com maior 
fluxo de passageiros rece-
berão os borrachões no ano 
que vem. São elas: Santo 
André, Tatuapé, São Miguel 
Paulista, Osasco, Santo Ama-
ro e Palmeiras-Barra Funda.

Segundo a empresa, os 
borrachões também serão 
colocados em três platafor-
mas do Brás e uma na Luz.

A CPTM disse que, mes-
mo assim, os passageiros 
devem respeitar as regras de 
segurança para embarque, 
como aguardar o trem nas 
plataformas sem ultrapassar 
a faixa amarela. 

Fonte: msn.com.br/Folhapress

Brasil vai registrar seis mil novos casos 
de câncer de pênis até final de 2018

os tipos 16 e 18 (o vírus tem 
150 variações)”, diz Newton 
Sérgio de Carvalho, professor 
de ginecologia da Universida-
de Federal do Paraná (UFPR), 
que fez uma revisão sobre o 
tema, publicada em 2008 no 
Jornal Brasileiro de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. 
De acordo com Carvalho, a 
pessoa diagnosticada com os 
tipos 16 e 18 do vírus apre-
senta mais chances de desen-
volver câncer, não só no pê-
nis, mas também em outras 
partes do corpo. “Importante 
ressaltar, no entanto, que a 
contaminação tem que es-

tar associada a mais fatores, 
como a associação do HPV 
com ISTs, a exemplo da clamí-
dia”, reforça o médico.

ALERTA – O Brasil, segun-
do o artigo Updates on the 
epidemiology and risk factors 
for penile cancer, publicado 
em 2017 na National Library 
of Medicine, está entre os pa-
íses com o maior número de 
casos de câncer de pênis asso-
ciados ao HPV, ao lado da Ín-
dia e de nações africanas. Se-
gundo Carvalho, o dado serve 
como alerta, pois, de acordo 
com a Sociedade Brasileira de 
Urologia, mil órgãos sexuais 

masculinos são amputados 
todos os anos por aqui, em 
decorrência da doença. “Algo 
que poderia ser evitado com 
medidas preventivas, já que a 
amputação é necessária ape-
nas em casos avançados”, diz 
o professor.

DIAGNÓSTICOS – A infec-
ção por um determinado tipo 
de HPV não exclui os outros. 
As chamadas coinfecções po-
dem acontecer e apresentar 
dois ou mais tipos do vírus ao 
mesmo tempo. A importân-
cia do diagnóstico molecular 
se dá pelo fato de que alguns 
tipos de HPV estão relaciona-
dos a lesões que progridem 
para o câncer, e os diferentes 
tipos possuem sítios de infec-
ção distintos. A genotipagem 
identifica os subtipos de HPV, 
permitindo um monitoramen-
to adequado dos indivíduos 
com maior risco a desenvol-
verem cânceres e, assim, pos-
sibilita uma abordagem mais 
precisa e personalizada para 
prevenir a progressão da do-
ença. Além disso, a genotipa-
gem diferencia o tratamento 
no caso de pessoas com ou-

tras infecções por HPV onco-
gênicas menos agressiva.

VACINAÇÃO – A principal 
e mais eficaz forma de pre-
venção do HPV, segundo o 
Ministério da Saúde, é a vaci-
nação. Ela é distribuída gratui-
tamente pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) para meninos 
de 11 a 14 anos, meninas de 
9 a 14 anos, pessoas que vi-
vem com HIV e aquelas com 
idade entre 9 a 26 anos que 
receberam transplante. Os 
adultos fora dessas faixas po-
dem adquirir a vacina na rede 
privada.

Em setembro deste ano, o 
Ministério lançou uma nova 
campanha publicitária convo-
cando os adolescentes para 
se atentar à causa. A meta é 
imunizar mais de 20 milhões 
de jovens, sendo 9,7 milhões 
de meninas e 10,8 milhões 
de meninos. A comunidade 
médica, no entanto, está pre-
ocupada com a baixa adesão, 
principalmente a dos meni-
nos. No ano passado, 2,6 mi-
lhões (35,7%) receberam a 
primeira dose. Já a segunda 
dose, dada neste ano e neces-

sária para a imunização com-
pleta, atingiu apenas 13% do 
público-alvo. “É muito impor-
tante tomar a vacina porque é 
um procedimento preventivo 
que tem o objetivo de evitar 
que pessoas sem o HPV con-
traiam o vírus”, diz o gineco-
logista. Hoje, de acordo com 
estudo feito pelo Ministério 
da Saúde em parceria com 
hospitais e secretários de Saú-
de, 54,3 % dos brasileiros com 
idade entre 16 a 25 anos têm 
HPV. Desse total, 37,6% apre-
sentaram variações do vírus 
com alto risco para o desen-
volvimento de câncer.

CÂNCER – Além da vacina 
contra o HPV, outras medidas 
também são necessárias para 
prevenir o câncer peniano. O 
INCA sugere limpeza diária do 
órgão masculino com água e 
sabão, principalmente após 
as relações sexuais e a mas-
turbação, e cirurgia de fimo-
se, pois a pele de prepúcio 
é estreita ou pouco elástica 
e impede a exposição da ca-
beça do pênis, dificultando a 
limpeza adequada e a utiliza-
ção do preservativo.



São Paulo/SP - Novembro/2018 3

ESPORTE & LAZER

São Paulo terá abertura oficial 
da Virada Esportiva 2018
no Vale do Anhangabaú

Várias modalidades es-
portivas serão oferecidas aos 
frequentadores de parques 
e centros esportivos munici-
pais. Os paulistanos poderão 
participar de partidas de Vo-
leibol, futebol, karatê, capo-

Em contagem regressiva 
para a Virada Esportiva 2018, 
que acontecerá nos dias 01 e 
02 de dezembro, a cidade de 
São Paulo terá quebra de re-
corde sul-americano de sla-
ckline na abertura. O evento 
oficial está marcado para o 
sábado (01), às 10h, no Vale 
do Anhangabaú.

A marca será batida pelo 
recordista mundial Rafael 
Bridi, que atravessará do 
prédio da CET, em uma fita 
elástica de 2,5 cm de largu-
ra, chegando até o jardim do 
prédio da Prefeitura. A tra-
vessia será de 300 metros. O 
Edifício Matarazzo, também 
conhecido como Palácio do 
Anhangabaú e sede da pre-
feitura da cidade possui 14 
andares e cerca de 50 metros 
de altura.

O maior evento esportivo 
ininterrupto do país oferece-
rá 2000 atividades em 400 
locais e busca o recorde de 
participação

A Virada Esportiva 2018 
chega com atrações espeta-
culares para os amantes de 
esportes coletivos, de conta-
to, fitness, dos esportes radi-
cais e oferecerá muito lazer 
aos paulistanos. Nesta edi-

Evento contará com quebra de recorde sul-americano de slackline, acima do viaduto do Chá

ção serão cerca de 400 locais 
e aproximadamente duas mil 
atividades gratuitas espalha-
das por todas as regiões da 
cidade.

A expectativa é que a Vi-
rada 2018 bata recorde de 

público.  Essa é a primeira 
vez que a Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer re-
cebeu o maior número de 
propostas de entidades e or-
ganizações para a realização 
de atividades esportivas em 

várias regiões da cidade. Ao 
todo foram 49 projetos, su-
perando as 30 do ano ante-
rior. Esse é o maior número 
das 11 edições da Virada e, 
ao todo serão investidos cer-
ca de R$ 1,4 milhão.

eira, esportes radicais e mui-
to mais, tudo de graça.

Acesse o site, veja a pro-
gramação completa e como 
fazer para participar desta 
“maratona esportiva”:
www.viradaesportiva2018.com.br 
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“Arte e culturA nA educAção”

Coluna: O aluno e a imprensa comunitária

Matéria enviada pela aluna Izabelle Valim dos Santos – 9º ano A
do ensino fundamental da  EMEF Assad Abdala - Jd. Maringá  

contato: emefaabdala@prefeitura.sp.gov.br

alidade. Acredito que qual-
quer pessoa se torna menos 
ignorante quando começa 
conhecer novas culturas, e 
isso até facilita no modo de 
aprendizagem em geral.

Pierre Bourdieu que foi 
um importante sociólogo 
e pensador francês, afirma 
que, “a cultura é o conteú-
do substancial da educação 
[...]” uma não pode ser pen-
sada sem a outra. Já Vera 
Candau, autora e coordena-
dora de um grupo que de-
bate educação e cultura de 

Arte é uma maneira do 
ser humano se expressar 
de alguma forma, tendo 
uma cultura ou não. No 
Brasil existem diversas 
culturas, como nas esco-
las há muitas pessoas di-
ferentes.

Quando falamos em 
educação não quer di-
zer apenas sobre mate-
mática, geografia entre 
outros, mas sim sobre o 
aluno conhecer e apren-
der assuntos ou temas 
que estão fora da sua re-

onde tem desenvolvido 
pesquisas, afirma que “a 
escola é sem dúvida uma 
instituição cultural”.

As relações entre cul-
tura/arte e escola são 
como universos entrela-
çados, ou seja, estão liga-
dos. Contudo, implemen-
tar debates de culturas e 
oficinas, aula de arte, se-
ria uma nova “opção” de 
ensinar, a criança apren-
de a conviver e respeitar 
outra que não seja igual a 
ela.

Artista sírio retrata líderes mundiais como refugiados de guerra

Momento Inside Shows
CINEMA: Novembro chegou com grandes estreias no cinema, logo no começo o filme 
brasileiro O Doutrinador chegou para mostrar uma grande mudança na forma de fazer 
cinema no Brasil. Dirigido por Gustavo Bonafé O doutrinador fala sobre um agente federal 
da D.A.E, que após passar por grande trauma familiar, assume a identidade de um vigilan-
te mascarado em busca de vingança, que resolve fazer justiça pelas próprias mãos. O filme 
trás temas importantes como política, desvio de dinheiro público, crimes de corrupção e 
outros. Inspirado em um personagem de HQ ganhou o apelido de primeiro herói brasilei-
ro. Grande elenco como Kiko Pissolato, Natália Lage, Eduardo Moscovis e Helena Ranaldi, 
aguardamos em 2019 uma série sobre o personagem.
O mundo mágico de JK Rowling também volta aos cinemas com a sequência de Animais 
Fantásticos. Os Crimes de Grindelwald marca o retorno de Newt Scamander para as te-
lonas trazendo uma aventura bem mais sombria. No elenco, Eddie Redmayne, Jude Law, 
Ezra Miller, Johnny Deep e outros.

MÚSICA: A banda Imagine Dragons lançou seu quarto álbum de estúdio chamado Origins. 
Com singles fortes como Natural e Bad Liar, o álbum vem com pegada bem estilo indie e 
alternativa, com a produção de grandes nomes como Kygo, Mattman & Robin e John Hill.
No Brasil, o lançamento do segundo álbum de estúdio da rapper Karol Conká.  Trazendo 
muita musicalidade, toque bem biográfico e sincero na letra das músicas. Esse é um dos 
trabalhos mais fortes da carreira da cantora. Todas as músicas são produzidas pelo Boss 
In Drama.

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

2019

Vila Matilde

Rua Joaquim Marra, 1383 
2651-9030

No Objetivo Vila Matilde, seu filho
vivencia dois idiomas desde cedo.

O Colégio Vila Matilde juntou o que há 
de melhor em Ensino, Oxford University 

Press e Sistema Objetivo de Ensino, 
assim seu filho terá o melhor ensino 
com um preço que cabe no seu bolso
  Achieve Bilíngue é um programa de 

ensino que proporciona aos seus filhos 
o contato com o inglês desde os 

primeiros passos da alfabetização.Para 
um aprendizado mais eficiente, natural
e duradouro com a qualidade da Oxford 

University Press.

Oferecemos: 
•Sala Multimídia; 
•Aulas de Empreendedorismo;
•Técnicas de Redação;
•Sala de Judo

Educação, Cultura e Entretenimento

Nesta terça-feira (27), o 
Shopping Anália Franco, inau-
gurou um espaço destinado 
exclusivamente aos livros, o 
Cantinho da Leitura.

Localizado no piso Acácia, 
o ambiente conta com uma 
estante de livros para adultos 
e, do outro lado, uma estan-
te repleta de obras infantis. 
Dessa forma, pessoas de to-
das as idades poderão se en-
treter e ler novos títulos.

Extremamente acolhedor, 
o local ainda conta com so-
fás, pufes, tapetes e muitas 
mensagens que incentivam 
não só a leitura, mas também 
a doação de novas obras. 

Como o espaço é colabo-
rativo, é esperado que, ao 
retirar um livro da estante 
para levar para casa, o leitor 
doe um exemplar já lido para 
que o Cantinho sempre te-
nha novas opções. Com isso, 
o empreendimento pretende 
incentivar o conhecimento e 
a prática de leitura aos mais 
jovens e reunir toda a família 
para momentos de muito la-
zer e cultura.

Aberto nesta terça-feira, espaço montado com doações 
de clientes e funcionários incentiva a leitura

Shopping Anália Franco inaugura 
Cantinho da Leitura colaborativo
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Vila Matilde - 96 anos
O aniversário foi comemorado com Sessão Solene, 

corrida de rua e show com artistas famosos 
Dando início as comemo-

rações, na sexta-feira(23), 
em Sessão Solene, presidida 
pelo Vereador Toninho Pai-
va, na sede do Lions Club Vila 
Matilde, diversas lideranças, 
empresários e autoridades 
policiais foram homenagea-
das pelos relevantes serviços 
prestados ao bairro e seus 
moradores.

Maria Adenilda Mastela-
ro, professora, diretora de 
ensino, Conselheira Munici-
pal de Saúde e Presidente do 
Conselho Deliberativo da So-
ciedade Amigos de Vila Ma-
tilde, foi uma das homena-
geadas, tendo seu trabalho 
reconhecido e elogiado.

Já no domingo(25), a 
Prefeitura de São Paulo, re-
presentada pelo subprefei-
to regional da Penha Thiago 
Della Volpi, e o CONSEG da 
Vila Matilde, com os apoios 
do Vereador Toninho Paiva e 
da Allibus Transportes, reali-
zaram dois grandes eventos 
gratuitos para a comunidade. 
A festa começou às 8h com 
a tradicional corrida de rua 
Droga Mata & Esporte Salva, 
com mais de 1500 atletas ins-
critos.

 Vários corredores de dife-

rentes bairros da capital e de 
outras cidades, prestigiaram 
e elogiaram a prova, que já é 
considerada uma das melho-
res corridas de rua de SP.

Com a prova deste ano, 
a Campanha DROGA MATA 
já arrecadou, desde o início, 
mais de 20 toneladas de ali-
mentos, sempre distribuído 
entre as 5 entidades da re-
gião que prestam assistências 
à famílias carentes do bairro.

Na parte da tarde, a partir 
das 14h, moradores da Vila 
Matilde e de outros bairros, 
assistiram um grande Show 
com artistas locais e diversos 
astros renomados e conheci-
dos do grande público.

A dupla Roger & Danilo, 
cantando canções sertanejas, 
agradou e recebeu muitos 
aplausos da galera.

No auge da festa, com a 
presença de milhares de pes-
soas, público recorde na pra-
ça, a BAND FM em parceria 
com Mauro Borges, o coor-
denador da Campanha DRO-
GA MATA, apresentou suas 
grandes estrelas: Ludmilla, 
Felipe Araújo, Zé Felipe, Léo 
Magalhães, Humberto & Ro-
naldo, Gustavo Mioto e Sam-
pa Crew.

Com muitas fotos, gritos, 
choros e alegria, o públi-
co assistiu atentamente as 
apresentações e pode ver de 
perto ídolos nacionais gratui-
tamente.

Para fechar com chave de 
ouro e levar o público a lou-
cura, subiram ao palco os Gi-
gantes Robôs Led e o grupo 
Mamomas Cover Diet Music, 
relembrando grandes suces-
sos da banda, como Pelados 
em Santos.

Apesar da grande quanti-
dade de pessoas, dentre elas, 
jovens, crianças e idosos, se-
gundo o organizador Mauro 
Borges, as polícias militar e 
civil, disseram que não houve 
nenhum registro de ocorrên-
cias graves no local.

A Festa Continua
Para encerrar as comemo-

rações, no próximo domingo 
dia 2 de dezembro, ocorrerá 
o 1º Passeio de Carrinho de 
Rolimã da Vila Matilde, orga-
nizado pela PR-Pe em parce-
ria com Mulek de Rua.
Local: Av Dalila  - das 9h às 16

Inscrições GRATUITAS
www.mulekderua.com.br

Por Alexandre Bueno
Infoleste

Sessão Solene presidida pelo Ver. Toninho Paiva

Fotos: Mauro Borges Filho

Dr. Moisés do 21o DP recebendo justa homenagem

Vista parcial dos agraciados Policiais Militares que foram homenageados

Largada da 11a Corrida Droga Mata e Esporte Salva Atleta elogia a organização e diz: “melhor que muitas que paguei”

Pódio feminino com apoiadores da Corrida Pódio masculino com parceiros da Corrida

Vista parcial do grande público presente no Show de 96o Aniversário de Vila Matilde com a Band FM

Apresentação de Patrícia Liberato e Mauro Borges Dupla Roger & Danilo

Ludmilla e Vinny Moraes Felipe Araújo

Zé Felipe Gustavo Mioto

Sampa Crew e os RoboLed Mamonas Diet Music Cover Oficial
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Letícia Spiller postou a 
foto (aol lado) sensual em 
que aparece de biquíni. “Eu 
Sou filha da Natureza... em 
suas águas sou luz , em seu 
sol me banho em terra. No 
espaço do céu viro poeira 
estelar. Me abrace e voe co-
migo e veja que sem ela não 
podemos ficar. Fique e apro-
veite! Sua seiva puro delei-
te deleite deleite“ #poema 
#fragmentos #love #mama-
nature #deleite”, disse ela.

A atriz chamou atenção 
por sua boa forma aos 45 
anos, ganhando vários elo-
gios de seus seguidores. “Es-
petáculo”, disse um. “Mara-
vilhosa”, elogiou outro.

Letícia afirma que não 
é muito vaidosa. Ela cos-
tuma fazer ioga manter o 
equilíbrio. “De zero a dez, 
sou sete (quando o assunto 
é vaidade). E digo isso para 
não dizer cinco. Acho que 
sou bem cinco, na verdade 
(risos). Faço a unha, hidrato 
o cabelo e outras coisas me-
nores em casa mesmo. Só 
vou ao salão para retocar a 
cor. Não fico horas me ma-
quiando. Mas confesso: não 
saio de casa sem passar um 
corretivo e uma máscara de 
cílios para realçar o olhar”, 
contou em entrevista para a 
QUEM.

Claro que ela tem seus 
cuidados com o corpo. Além 
da ioga, ela mantém uma 
dieta regrada. “Eu já tenho 
uma rotina bem regrada, 
uma atenção com o meu 
corpo. Meu corpo é meu 
instrumento de trabalho. 
Tenho uma alimentação 
regrada, faço meus ritos ti-
betanos, ioga... No caso do 
show, ainda temos o ensaio, 
que te ajuda nesse processo, 
nesse preparo. Para cantar 
eu fiz um acompanhamento 

vocal, alguns exercícios mais 
específicos para o canto”, 
enumera.

Longe da televisão des-
de Os Dias Eram Assim, a 
atriz voltará à telinha em O 
Sétimo Guardião. Enquanto 
isso ela curte dias de folga 
ao lado do namorado Pablo 
Vares e dos filhos, Pedro No-
vaes, fruto do seu relaciona-
mento com o ator Marcello 
Novaes , e Stella, de 7 anos, 
filha da atriz com o ex-mari-
do, Lucas Loureiro.

Letícia e o uruguaio Pa-
blo se aproximaram durante 
a peça de teatro Doroteia. 
“Minha aproximação com o 
Pablo foi por causa da peça 
(eles estão juntos no espe-
táculo Doroteia). Sem isso, 
não teria acontecido. E tem 
sido um encontro lindo, pro-
fundo. Tenho muita admira-
ção e muito amor por ele. 
Não é nada raso o que sinto. 
Tive longas relações na vida. 
Sou essa pessoa de se rela-
cionar, de construir.”

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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COMEMORADO

Terminar
o namoro

 Chefe da
Igreja

Católica

"(?) I Love
Her", mú-
sica dos
Beatles

Chama-
mento;

invocação

Nome da
letra "C"

Clube
Atlético
Mineiro
(sigla)

O número 
gramatical
que indica 
mais de um

Via
pública de
circulação

urbana

O canudi-
nho, por

seu
interior

Ponto de
calda de
alguns
doces

Autran
Dourado,
escritor

Celebrado
(o aniver-

sário)

Conjunto
de vozes
Deputado
(abrev.)

Sofrimentos físicos
Rodrigo (?), ator

brasileiro do Cinema
hollywoodiano

Incomum;
escassa
Tapete fi-
xo no piso

Que não é
escura
Cultiva

(a terra) 
Até esse
momento
Espaçosa;

vasta

Pedaço de vidro
Queijo branco muito
consumido em dietas
de poucas calorias

Sufixo de
"burrico"
Ou, em
inglês

Loja de calçados e
acessórios

Ter reação alérgica
na pele

Dar um
(?): cum-
primentar

Argola

Ex-presi-
dente do

Brasil 
(2003-2010)

Bairro
famoso
por seus

arcos (RJ)

Material
de cestos

Objeto
para arru-

mar os
cabelos

Perversa
(?) qual:

do mesmo
jeito

Refletor
de luz

É feita pela
modelo

Material
usado na

forca
Pê

Está aí
(pop.)

Antecede
o "S"

Guloso

A 4ª nota
musical

Profissio-
nal que
cuida da

defesa ju-
rídica de
quem não 
pode pagar
advogado

2/or. 3/and. 4/pose — spot — vime. 5/pente. 7/empolar. 10/comemorado.

PASSATEMPO

AOS 45 ANOS, LETÍCIA SPILLER 
POSA SENSUAL DE BIQUÍNI

MASSA DE pAStEL

CULINÁRIA

INGREDIENTES:
1 kg de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de óleo
1 colher (sopa) sal
1 ovo
1/2 dose de pinga
1 colher (chá) vinagre
250 ml de água
Modo de preparo:
Misture os ingredientes em uma tigela e 
amasse com as mãos.
Sove bem a massa sobre uma superfície lisa 
enfarinhada.
Utilize um rolo para esticar a massa e deixá-
la na espessura desejada.
Corte a massa no tamanho que quiser fazer 
os pastéis
Recheie e frite em óleo bem quente.
Obs: Pode ser recheada com salgado ou 
doce.

Serviços Gráficos

Solicite um 
orçamento:

11 2653-1806

11 99114-1781 
Lucia

E muito 

mais!E muito 

mais!

HORÓSCOPO

Terá facilidade para resol-
ver questões complica-
das no trabalho. Boa fase 
para ganhar dinheiro ou 
tomar decisão importan-
te. No amor, você vai que-
rer mais segurança e leal-
dade. Atração por colega 
pode ficar irresistível.

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Você vai render mais em 
suas atividades se puder se 
isolar e fazer suas tarefas a 
sós. Terá sorte em jogos e 
loterias. Na união, busque 
o diálogo, mas não deixe 
a conversa se transformar 
em discussão. Pode atrair 
uma pessoa mais velha.

Você tem tudo para se dar 
bem em negócio de famí-
lia. Terá mais criatividade 
no trabalho. É hora de 
conquistar mais estabili-
dade. No amor, alguém 
do passado pode reapa-
recer. Você pode começar 
namoro ou fazer planos 
para oficializar sua união.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Evite assumir respon-
sabilidades demais no 
emprego. Respeite seus 
limites e o seu bem-es-
tar. Pode receber notí-
cias de alguém de outra 
cidade. Na vida a dois, 
apoie quem ama. Apos-
te num bom papo para 
envolver quem deseja.

Pode enfrentar tensão 
em casa. Procure se con-
centrar para dar conta 
das suas obrigações. Terá 
energia de sobra para ba-
talhar pelo que quer. Na 
paquera, só dará chance 
a quem fizer por merecer. 
Fase vibrante no romance.

Pode enfrentar tensão 
em casa. Procure se con-
centrar para dar conta 
das suas obrigações. Terá 
energia de sobra para ba-
talhar pelo que quer. Na 
paquera, só dará chance 
a quem fizer por merecer. 
Fase vibrante no romance.

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Não misture dinheiro 
com amizade. Chegou a 
hora de transformar suas 
ideias em realidade. Tra-
balho em equipe vai fazer 
o serviço render mais. Na 
paquera, vem novidades 
por aí. Participe mais dos 
interesses do par.

Cuide melhor do seu 
bem-estar. Trabalho em 
equipe ou sociedade vai 
precisar de jogo de cintu-
ra. Terá mais determina-
ção no emprego. Tome a 
iniciativa na paixão. Pla-
nos com seu amor estão 
favorecidos.

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

Terá mais disposição para 
colocar as tarefas em dia. 
Desafios podem surgir, 
mas serão vencidos numa 
boa. Se você está só, dê 
atenção a quem está 
sempre por perto. Muita 
harmonia e charme na re-
lação amorosa.

Se algo te incomoda, cor-
te logo o mal pela raiz, se-
jam pessoas ou situações. 
Seu alto-astral vai deixar 
o serviço mais leve e ain-
da contagiar os colegas. 
Pode começar romance à 
distância. Clima quente e 
sedutor na vida a dois.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Manter a discrição nes-
sa semana será a melhor 
coisa pra você. No traba-
lho, cumpra suas tarefas 
com disciplina. A dois, 
procurem fazer planos 
juntos. Sua popularidade 
vai favorecer a paquera, 
mas tente conhecer me-
lhor seu alvo.

A semana será boa para 
ganhar dinheiro, seja com 
as oportunidades que 
podem surgir ou em sor-
teios. Terá ideias inovado-
ras no serviço. Na paque-
ra, deve ter cuidado com 
suas exigências. Valorize 
a relação amorosa e evite 
o ciúme.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
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MEDiCinA & SAúDE - Novembro Azul

Câncer de próstata é o segundo mais comum 
entre os homens e evolui silenciosamente

Ausência de sintomas no estágio inicial da doença alerta para a importância de exames e diagnóstico precoce. 
Grupos de maior risco são indivíduos da raça negra ou com histórico familiar de câncer de próstata

A próstata é uma glân-
dula do sistema reprodutor 
masculino, responsável pela 
secreção de substâncias que 
constituem o sêmen. Além de 
doenças benignas, ela pode 
ser acometida por câncer. De 
acordo com o INCA, Instituto 
Nacional de Câncer, no Bra-
sil, o câncer de próstata é o 
segundo mais comum entre 
os homens - atrás apenas do 
câncer de pele não-melano-
ma. Em valores absolutos e 
considerando ambos os se-
xos, é o quarto tipo mais co-
mum e o segundo mais inci-
dente entre os homens. Além 
disso, é considerado um cân-
cer da terceira idade, já que 
cerca de 3/4 acontecem a 
partir dos 65 anos.

 Segundo o Dr. Caio Cintra, 
urologista da Rede de Hospi-
tais São Camilo de São Paulo, 
por se tratar de uma doença 
normalmente sem sintomas 
nos estágios iniciais - justa-
mente quando a chance de 
cura é alta - o rastreamento 
e o diagnóstico precoce são 
fundamentais para um tra-

tamento bem-sucedido. “Ao 
invés de outras condições 
benignas que acometem a 
próstata e que normalmente 
se manifestam por meio de 
alterações urinárias, o câncer 
costuma ter evolução silen-
ciosa e, se descoberto em es-
tágio elevado, dificulta o su-
cesso no tratamento”, conta.

 Desta forma, a Sociedade 
Brasileira de Urologia reco-
menda que todos os homens, 
a partir dos 45 anos de ida-
de, façam os exames de ras-
treamento uma vez por ano. 
“Com exceção de indivíduos 
da raça negra ou com pa-
rentes de primeiro grau que 
tiveram a doença, pois cons-
tituem grupos de risco para a 
ocorrência e desenvolvimen-
to. A recomendação nestes 
casos é que inicie um pouco 
antes, aos 40 anos”, ressalta 
o urologista. Os principais fa-
tores de risco para o câncer 
de próstata são obesidade, 
níveis elevados de gorduras 
no sangue - como colesterol e 
triglicérides, consumo exage-
rado de alimentos gorduro-

sos e predisposição genética.
Para detectar a doença, as 

avaliações mais comuns são 
o exame físico (toque retal) 
e de sangue (antígeno espe-
cífico da próstata, conhecido 
como PSA). Só após esses 
resultados é avaliada a ne-
cessidade ou não de prosse-
guir com a investigação, que 
vai afastar ou comprovar a 
existência do câncer. “É im-
portante reforçar que o diag-
nóstico preciso só é possível 
por meio do exame digital, 
uma vez que cerca de 20% 
dos tumores podem não ser 
detectados pela amostra de 
sangue (PSA)”, explica o mé-
dico.

A boa notícia é que no-
vas tecnologias têm sido in-
corporadas no rastreamento 
e tratamento do câncer de 
próstata. “Hoje em dia, con-
tamos com o exame de res-
sonância nuclear magnética 
multiparamétrica de prós-
tata e biópsias por fusão de 
imagem, que têm ajudado a 
selecionar candidatos reais à 
investigação invasiva e a indi-

car o melhor tratamento com 
diagnóstico preciso. Além 
disso, novas modalidades de 

Os médicos sugerem que homens de 45 anos já comecem a realizar os exames de toque, 
em que o profissional realiza o toque retal para avaliar o tamanho da próstata e se há 
alguma alteração, ou PSA (dosagem de proteína no sangue). Eles não, necessariamente, 
identificam o câncer de próstata, apenas indicam a necessidade de outros exames ou não

quimioterapia e hormoniote-
rapia oral têm sido utilizadas 
para tratar a doença, melho-

rando os índices de resposta 
e sobrevida”, finaliza o espe-
cialista.

UBS Vila Esperança ganha novas instalações

Em espaço maior com 1460m², equipamento de saúde ampliará serviços e passará a fazer atendimento misto com equipe de Atenção Básica e de 
Estratégia Saúde da Família. A nova sede da UBS Vila Esperança fica na Rua Alvinópolis, 1350, Zona Leste/SP

O prefeito Bruno Covas e o 
secretário municipal da Saú-
de, Edson Aparecido, visitam 
na última sexta-feira (23) as 
novas instalações da Unidade 
Básica de Saúde Vila Esperan-
ça Dr. Cassio Bittencourt Filho, 
na região da Penha. A unida-
de, que até então funcionava 
em prédio alugado, no bairro 
Vila Esperança, agora con-
ta com sede própria e mui-
to mais ampla, passando de 
510m² para 1.460m² de área 
construída.

Com o aumento do espaço, 
a UBS oferece ainda mais ser-
viços, conforto, comodidade, 
funcionalidade e acessibilida-

de aos mais de 40 mil usuários 
da sua área de abrangência.

A unidade, que funciona 
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 19h, ganha seis equipes 
de Estratégia Saúde da Famí-
lia (ESF), duas de Saúde Bucal 
(ESB), vinculadas à ESF, e uma 
do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF), formada 
por educador físico, fisiotera-
peuta, dois fonoaudiólogos, 
assistente social, nutricionis-
ta, terapeuta ocupacional e 
assistente administrativo.

A nova unidade foi cons-
truída pela Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura Urbana e 
Obras (Siurb) com investimen-

to total de R$ 4.613.173,26. A 
administração em sistema de 
parceria é feita pela Organi-
zação Social de Saúde (OSS) 
SAS-Seconci.

A edificação é dividida em 
dois blocos, de dois pavimen-
tos cada. São 13 consultórios 
(um com total acessibilidade), 
sala odontológica, raio-X, es-
covódromo, consultório de 
Serviço Social, além de farmá-
cia, duas salas de espera, sala 
de coleta/Eletrocardiograma 
(ECG), medicação/inalação, 
curativo, vacina, observação, 
acolhimento/avaliação de ris-
co e regulação. 

“Além de aumentar a rede 

com a entrega de novas uni-
dades, é também importante 

Fotos: Heloisa Ballarini/SECOM

ampliar a qualidade dos equi-
pamentos já existentes.”, de-

clara Edson Aparecido, secre-
tário municipal da Saúde.

Como ficará a reforma do Hospital 
Dr. Alexandre Zaio “Vila Nhocuné”?

Aproveitando a visita do 
prefeito Bruno Covas e do Se-
cretário Edson Aparecido, li-
deranças do Conselho Gestor 
de Saúde da região, cobraram 
a reforma do Hospital Dr. Ale-
xandre Zaio, que desde a ges-
tão da Marta Suplicy(PT) em 
2003, foi prometido à popula-
ção e até hoje nada foi feito.

Questionado sobre o as-

sunto, o secretário disse que 
não tem nenhuma previsão 
para o próximo ano, porém se 
comprometeu atender em seu 
gabinete, na primeira semana 
de Dezembro, os líderes regio-
nais para uma conversa sobre 
o assunto e conhecer melhor 
o projeto que lhe foi entregue.

Por Alexandre Bueno
Redação
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Dados da Secretaria de 
Saúde do Estado de São Pau-
lo, divulgados recentemente, 
apontam que o número de 
casos de dengue no estado 
dobrou em 2018, se compa-
rado ao mesmo período em 
2017. De janeiro a setembro 
do ano passado foram regis-
trados 4.611 casos, enquanto 
neste ano foram 9.332. Com 
a proximidade do verão, épo-
ca do ano com maior risco 
de transmissão da doença, o 
quadro mostrado torna ainda 
mais urgente alertar a popu-
lação sobre as ações de pre-
venção ao mosquito Aedes 
aegypti.

Ainda nos últimos dois 
anos, segundo dados do Mi-
nistério da Saúde, o país regis-
trou um de seus surtos mais 
expressivos da febre amarela, 
principalmente em estados 
da região Sudeste, quando 
foram registrados 779 casos 
humanos e 262 óbitos. “Daí 
a necessidade de estados e 

Proximidade do verão alerta 
para cuidados contra doenças 

transmitidas pelo Aedes aegypti

municípios reforçarem as es-
tratégias de intensificação da 
vigilância e da vacinação em 
todo o país, especialmente 
para essa época do ano”, diz 
o Biólogo Luiz Eloy Pereira, 
vice-presidente do CrBio-01 
– Conselho Regional de Biolo-
gia – 1ª Região (SP, MT e MS).

Bem adaptado às zonas 
urbanas, o Aedes aegypti 
se reproduz colocando ovos 
em locais com água parada. 
Portanto, uma das princi-

pais ações de prevenção ao 
mosquito é eliminar esses 
possíveis focos. “São as ve-
lhas dicas de cuidado com 
armazenamento irregular de 
pneus, pratos de vasos de 
planta, garrafas e outros obje-
tos onde geralmente ocorrem 
acúmulo de água”, lembra o 
Biólogo. Ele ainda diz que o 
ideal é dar início à campanha 
de conscientização antes de 
um novo surto se instalar. “A 
melhor jeito de evitar o mos-

quito é impedindo sua repro-
dução”.

Abaixo, o vice-presidente 
do CRBio-01 lembra alguns 
cuidados que devem ser to-
mados para não criar ambien-
tes propícios à reprodução do 
mosquito:

- Tonéis e caixas d’água de-
vem estar bem fechadas;

- Fazer a manutenção pe-
riódica da limpeza das calhas;

- Armazenar garrafas com 
a boca para baixo;

- Utilizar tela nos ralos;
- Manter lixeiras sempre 

bem tampadas;
- Colocar areia nos pratos 

de vasos de plantas;
- Limpar os bebedouros 

de animais com escova ou 
bucha;

- Acondicionar pneus em 
locais cobertos;

- Eliminar água sobre as 
lajes;

- Fazer a coleta e eliminar 
detritos e entulhos em quin-
tais e jardins.

11 2653-1806 atendimento@infoleste.com.br

Anuncie seu imóvel,

automóvel ou produto.

É totalmente gratuito.

Notícias e eventos

atualizados a todo

momento.

Cadastre seu 
negócio aqui.

Planos gratuitos, 
não perca a 

oportunidade.

Algo errado 
em sua região?
Deixe aqui o seu 
relato. A sua 
opinião é 
importante p/ nós!

www. .com.brinfoleste

ANUNCIE GRATUITAMENTE EM NOSSO SITE!

Prefeitura realiza 
“Operação Comércio 

Legal” no Brás

Ação vem sendo planejada há meses - Polícia e Guarda 
Civil realizam operação contra o comércio ilegal no Brás

Desde às 6h da manhã 
desta segunda-feira (26), a 
Prefeitura de São Paulo, com 
apoio da Polícia Militar e da 
Guarda Civil Metropolitana, 
realiza a Operação Comércio 
Legal, com o objetivo de ocu-
par um perímetro na região 
do Brás até então utilizado 
por ambulantes ilegais e me-
lhorar a mobilidade na área.

A ação da Prefeitura, que 
vem sendo planejada há me-
ses e envolve diversas secre-
tarias, pretende não deixar 
que os camelôs se instalem 
no perímetro que vai do Lar-
go da Concórdia até a Ave-
nida Rangel Pestana. Nessa 
área, próxima à Estação da 
CPTM, circulam por dia cerca 
de 330 mil pessoas e foi ma-
peada a presença de 1.205 
ambulantes, nenhum deles 
com TPU (Termo de Permis-
são de Uso) concedido pelo 
governo municipal. Ao mes-
mo tempo, existem 211 lojas 
na área, de comerciantes le-
galizados que pagam impos-

tos e têm seus negócios pre-
judicados pela presença dos 
ilegais.

“Essa atividade marca a 
retomada do poder público 
de um espaço ocupado aqui 
no Brás. Nós estamos falando 
de uma ocupação irregular 
em um espaço público, ven-
da de contrabando, de altos 
índices de criminalidade com 
centenas de furtos e roubos 
realizados nesta região. Eu 
agradeço a todos que partici-
param da ação e espero que 
a população se aproprie des-
te espaço, pela importância 
que isso tem para a cidade de 
São Paulo, para poder con-
ter o contrabando e o crime 
organizado, como acontece 
em outros espaços da cidade 
que são loteados de forma 
irregular. Não há a menor dú-
vida de que este é o início de 
uma grande ação da Prefei-
tura que a gente espera, em 
breve, poder ampliar para 
outros cantos da cidade”, dis-
se o prefeito Bruno Covas.

Febre amarela e malária deixam
litoral paulista em estado de alerta

Segundo a Secretaria 
da Saúde do Estado de São 
Paulo, pela primeira vez, a 
região do litoral terá o vírus 
da febre amarela circulando 
durante o verão. Com uma 
cobertura vacinal de 65%, a 
Secretaria intensifica cam-
panha nas próximas sema-
nas.

Em Ilhabela(foto), onde 
já houveram pessoas conta-
minadas, foram registrados 
também nos últimos dias 
dois casos de malária. A Se-
cretaria de Saúde afirma que 

ainda não existe uma vacina 
eficaz contra a doença dis-
ponível na rede pública de 
saúde, portanto, são incen-
tivadas ações preventivas e 
de conscientização da popu-
lação a respeito dos riscos 
da doença.


