Fatos que são notícias na região, utilidade pública, lazer, entretenimento e informações com credibilidade e imparcialidade...

“Livemícios”

Parar de
Fumar

Lives com
candidatos e
apresentação
de artistas
são vedadas
pelo TSE

Aumentou
em 30%
a busca
por ajuda
pág.

Veja pág. 6
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Moradores fazem manifesto para
evitar a retirada de 355 árvores

Obra do Metrô para ampliação da linha 2 - Verde, é motivo de revolta entre moradores do Jardim Têxtil na Zona Leste da capital paulista - Veja na Pág. 3

Comerciantes e moradores reclamam dos gastos
e quebra-quebra com as reformas de calçadas
Como se não bastassem
os problemas de saúde,
financeiro e psicológico,
causados pela pandemia
do Covid-19, moradores de
vários bairros da cidade de
São Paulo, estão “perdendo o sono” devido as obras
de reforma das calçadas,
realizada pela prefeitura da
capital.
O empresário e morador do bairro de Vila Matilde, Júlio Gonzales, desabafou em conversa com nossa
reportagem: “Essa reforma
é um absurdo, não faz nem

Veja na Pág. 2

Calçada quebrada na Av. Pasteur X Waldemar C Pereira
8 anos que toda a calçada do centro comercial de
Vila Dalila foi feita, na época também gastou muito
dinheiro pra isso e, mais
uma vez, vem a prefeitura

e quebra tudo novamente! Com a desculpa que é
para acessibilidade, é só
vocês olharem o tamanho
do degrau e a altura que
está ficando entre a “nova

calçada” e a entrada para
o comércio ou residência,
que acessibilidade é essa?
Temos uma cadeirante
em nosso bairro e ela disse
que esse dinheiro poderia
ser melhor aplicado e dar
acessibilidade em outros
locais, como próximo de
pontos de ônibus e, principalmente, de ruas secundárias. Por que a prefeitura
só faz nas avenidas, será
que é porque dá mais visibilidade?”, concluiu com
indignação o morador da
região.
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Política & Economia

Promessas de campanha
Por Gaudêncio Torquato
Porandubas Políticas
Abro a coluna com um “causo” que me foi enviado
do Paraná. Com minhas escusas se alguma leitora ou
algum leitor achar a historinha politicamente incorreta. Como estamos em ano eleitoral, cai bem.
Candidatos de duas famílias disputavam a prefeitura de pequena cidade. Final de campanha. Combinou-se que os dois candidatos e seus familiares teriam de ir ao mesmo palanque. Discursou, primeiro,
o candidato com 70% de preferência dos votos:
- Povo da minha amada terra, povo ordeiro, trabalhador, religioso e cumpridor de suas obrigações.
Eleito, irei resolver o problema de falta de água e
de coleta de esgoto. Farei das nossas escolas as melhores da região, educação em tempo integral. Vou
construir uma escola técnica do município...
E arrematou:
- E tem mais, meus amigos, ordeiros, religiosos e
cumpridores de seus deveres morais, vocês não devem votar no meu adversário. Ele não respeita nossa
gente, nossas famílias, nossos costumes! Ele desrespeita nossa igreja. Ele nem se dá ao respeito. Vocês
não devem votar nele. Porque ele tem duas mulheres.
O adversário, com 20% de intenção de voto, quase enfartou quando viu a mulher, ao seu lado, cair
no palanque. Ela não aguentara ouvir a denúncia do
adversário de que o marido tinha uma amante. A desordem ganhou o palanque. A multidão aplaudia o
candidato favorito e vaiava o adversário. Cabos eleitorais começaram a se engalfinhar. Passado o susto,
com muita dificuldade, o estonteado candidato acusado de ter duas mulheres começa seu discurso, depois de constatar que a esposa estava melhor:
- Meu amado povo, de bons costumes e moral
ilibada, religioso e cumpridor de seus deveres morais, éticos e religiosos. Quero dizer aos senhores e
senhoras aqui presentes, que, se agraciado com seus
votos me tornar o prefeito desta cidade, farei uma
mudança de verdade. Não só resolverei o problema
da falta de água, como farei também o tratamento
de todo o esgoto do município, construirei uma escola técnica e um novo hospital!
A massa caçoava do coitado e de sua mulher. Foi
em frente:
- Vou melhorar o salário dos professores, a merenda das crianças e ainda vou instituir o Bolsa Cidadão. Agora, prestem bem atenção. Se os amigos
acharem que não podem votar em mim porque tenho duas mulheres, votem no meu adversário. Mas
saibam que a mulher dele tem dois maridos.
A galera veio abaixo. O pau comeu. Brigalhada geral. Urnas abertas. O candidato chamado de corno
perdeu feio para o adúltero.

Novo posto do Procon é inaugurado
em delegacia na Zona Leste da capital
Projeto-piloto tem como objetivo ampliar atendimento e
fica no 8º Distrito Policial do DECAP, no bairro do Brás
O Governador João Doaria inaugurou de forma
virtual, nesta terça-feira
(25), o primeiro Posto
Avançado de Atendimento e Orientação ao Consumidor implantado no 8º
Distrito Policial do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DECAP)
da Polícia Civil. A iniciativa
foi realizada de forma integrada entre a Fundação
Procon-SP, Secretaria da
Segurança Pública (SSP) e
Secretaria da Justiça.
Esse primeiro posto
será capaz de atender mil
pessoas a cada três meses
e também realizará audiências de conciliação. De
acordo com o Governador,
outros postos serão inaugurados ainda neste ano.
“Nós demos um passo
importante, nada parou
em função da pandemia,
prosseguimos os trabalhos em todas as áreas de
Governo e este é mais um
exemplo de ação que se
materializa e a partir de
agora vai servir ainda melhor a população do Estado de SP”, disse Doria.

Fundação Procon, secretários da SSP e SJ e o Governador Doria(de forma virtual), na inauguração do novo posto que será capaz de atender mil pessoas a cada três meses - Foto: GovSP

Apesar da possibilidade de acesso de alguns
serviços pela internet, o
atendimento presencial
abrange 40% das demandas registradas pelo Procon. Para o Secretário de
Defesa do Consumidor,
Fernando Capez, a parceria com a SSP é uma grande vitória para o consumidor.
“Assim, torna-se essen-

cial o compartilhamento
de dados e informações
entre ambos, bem como
uma aliança estratégico-operacional, a qual será
facilitada com a aproximação física entres os mesmos”, falou Capez.
Com essa parceria o
serviço de atendimento ao
cidadão permitirá maior
eficiência tanto na investigação de crimes que en-

volvam relação de consumo, quanto na orientação
e encaminhamento de reclamações que constituam crimes, além de possibilitar o mapeamento dos
reclamados e a identificação de organizações criminosas.
Para ser atendido nesse
posto o consumidor deverá fazer agendamento prévio no Portal AgendaSP.

Manifesto contra a tributação do livro
Leitura é direito e não privilégio
A alínea D do inciso Vl do Artigo 150 da Constituição do Brasil estabelece ser vetada à União, Distrito Federal, estados e municípios,
a instituição de qualquer imposto sobre o livro, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. O nível de detalhamento de
como tal dispositivo apresenta-se na Lei Maior enfatiza a importância da leitura como instrumento de educação, liberdade, igualdade
de oportunidades, democracia e justiça social.
Assim, a proposta de incluir a tributação do livro na reforma tributária, sinalizada pelo ministro Paulo Guedes, da Economia, conspira contra os objetivos de promover o desenvolvimento e aumentar a competitividade do País no cenário global. O êxito nessas metas
depende substancialmente da capacitação profissional e formação técnica, cultural e acadêmica das presentes e futuras gerações,
desafio inviável sem o acesso amplo à leitura.
Mais grave do que a própria proposição é a justificativa do ministro, de que “livros são artigos para a elite” e que o governo os
dará de graça aos pobres. Repudiamos esse pensamento retrógrado, alinhado a práticas dos regimes mais nocivos da humanidade, incluindo a queima de milhares de volumes. A triste chama não pode incinerar a memória dos povos. É preciso aprender com a história.
O acesso à leitura jamais deve ser privilégio, mas uma prerrogativa de toda a população. Os cidadãos de baixa renda têm o direito
de escolher o que querem ler e não podem ficar sujeitos às doações de livros pelo poder público, pois tal paternalismo implica instrumentalizar os conteúdos conforme a orientação político-ideológica do governo de plantão.
Acreditamos, sim, no dever do Estado de prover obras didáticas para os alunos das escolas públicas, desde que selecionadas, de
modo democrático e autônomo, por colegiados de professores, como vem sendo feito com sucesso em nosso país há muitos anos, no
âmbito do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).
Defendemos o preço justo do livro, de modo que ele possa remunerar adequadamente todos os envolvidos na cadeia produtiva e
seja viável a todas as classes sociais, cuja inclusão socioeconômica depende de políticas públicas eficazes, abrangendo uma reforma
tributária que estimule investimentos, empreendedorismo e geração de empregos.
Considerando todas essas questões, manifestamos nossa indignação ante a proposta de tributação dos livros. A medida, contrária
à prioridade de ampliar o acesso à educação e cultura, teria sérias consequências negativas, ameaçando de modo grave a sobrevivência de editoras, livrarias e gráficas, em especial as pequenas, e atingindo de modo contundente o mercado de trabalho e a renda de
autores, tradutores, revisores, ilustradores, designers, diagramadores, capistas e todos os profissionais atuantes na cadeia de valores
do setor editorial.
São Paulo, Capital, 12 de agosto de 2020.
UBE (União Brasileira de Escritores)
Presidente - Ricardo Ramos Filho
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Moradores estão revoltados com “descaso”
do Metrô na Vila Carrão e Formosa
Ação repentina tem impacto direto na fauna e flora local

Moradores fazem manifesto para evitar a retirada de 355 árvores na região do Jardim Têxtil, zona leste da capital - Fotos: Divulgação
A Zona Leste de São Paulo
ganhará a expansão da linha
2 verde do Metrô como já
anunciado, mas para isso os
moradores terão que arcar
com um ‘preço’.
Os munícipes do Jardim
Têxtil foram surpreendidos
no último dia 17, por um comunicado oficial do Consórcio responsável pela obra,
anunciando que uma importante área verde da região
será suprimida.
O início, segundo informe,
era previsto para o dia 19,
porém uma manifestação realizada no local, resultou na
suspensão temporária da retirada de árvores. Caso siga,

a ação que será realizada
diariamente entre 7h e 17h,
terá o impacto nas seguintes
proporções:
118 árvores de espécies
nativas;
232 exóticas;
5 em estado fitossanitário
mortos.
Estas somam um total de
355 árvores que serão retiradas.
E os moradores,
o que acham disso?
A decisão, comunicada às
pressas, gerou revolta nos
moradores, que se sentiram
traídos e impactados. Isso
acontece pois consideravam
esta, além de uma zona de

lazer, um dos espaços únicos
de respiro para a população
local. Sobre isso, estas lidam
frequentemente com as expansões metropolitanas.
Sobre isso, a analista de
atendimento, Adriana Gonçalves, 46, comenta que
acredita haver uma alternativa à ser adotada pelo
Metrô de São Paulo, para
que os munícipes não sejam
impactados. “Eu como moradora do Jardim Têxtil sinto
total indignação contra esta
derrubada na nossa praça,
onde inclusive localiza-se o
sítio arqueológico Complexo
Rapadura (IIPHAN). Fomos
informados apenas dois dias

antes sem prévio questionamento da ação. Estou certa
que deve haver uma solução
mais inteligente que não interfira no meio ambiente e
na comunidade. Nós da Zona
leste quase não temos áreas
verdes e estas devem ser prioritariamente preservadas”,
conclui a analista e moradora
da região.
Adriana reforça ainda que
em conjunto com outros moradores está sendo organizada uma audiência pública
para debater a questão.
É importante reforçar que
embora possa parecer que o
impacto desta ação tenha reflexo somente nas árvores, o

que por si só já tem grande
representatividade, está ação
influenciará diretamente na
vida de diversas famílias e
espécies de pássaros que vivem na região, ou seja, prejudicando a fauna local.
O que diz o Metrô?
Após serem questionados
via redes sociais por uma internauta sobre a ação repentina, o Metrô de São Paulo,
através de sua conta oficial
no Twitter fez a seguinte
manifestação: “Olá, todo o
procedimento foi realizado
e aprovado, seguindo rigorosamente as normas de
manejo arbóreos exigidos
pela CETESB, processo N°

034497/2020-34-ITAP. Esta
é mais uma ação necessária
para continuidade da expansão da Linha 2-Verde que vai
beneficiar a população”.
Ao que se pode notar, a
princípio a decisão parecia
ser definitiva, mas com toda
a manifestação dos moradores, o Metrô, ao que tudo indica, começa a repensar sua
iniciativa.
Em linhas gerais, isso quer
dizer que, por enquanto, a
população não terá que lidar
com o impacto direto em sua
fauna e flora.
Por Leandro Luz
Grupo Raiz
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HORÓSCOPO

(21s/03 a 20/04)

ÁRIES

TOURO
(21/04 a 20/05)

A vida lhe dá uma nova
chance para liderar as metas
e olhar para o futuro de uma
forma madura e comprometida. É preciso atuar com coragem e soltar as rédeas que
já estão desgastadas. O céu
lhe traz novas oportunidades profissionais.

Não se angustie por situações
ou pessoas, porque a fase é
de desapego de estruturas
desgastadas. Apenas promova o novo e siga o seu coração.
Você está numa fase importante de liberdade, mas para
aproveitá-la é preciso ousar e
inovar. Mude as crenças.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER
(21/06 a 21/07)

Você está transitando um
ciclo financeiro importante. A vida pede coragem e
comprometimento absoluto com as suas metas, mas
é preciso identificar com
quem deseja trilhar essa
nova fase. É o equilíbrio
emocional quem dá a direção.

Você está tomando consciência das suas necessidades
afetivas. Novas percepções
o levam a fazer escolhas
congruentes para o momento, contudo o cônjuge
pode encontrar dificuldades
para entender esse novo
momento. Seja sábio.

(22/07 a 22/08)

LEÃO

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

São as suas crenças limitantes que bloqueiam o seu
progresso no trabalho. É um
dia ótimo para assumir uma
postura congruente com as
suas necessidades. O caminho está aberto e o sucesso
está garantido, se houver
desprendimentos.

Você está passando por um
processo importante de
transformação, mas ainda
existem algumas resistências; você consegue perceber? O céu lhe convida a
mudar para obter um encaixe mais eficaz com as suas
necessidades de realização.

LIBRA

ESCORPIÃO

Você está passando por um
dos processos mais profundos da sua vida. É momento
de transformar os carmas
e os valores desgastados
em família. Para obter sucesso, é preciso adquirir
maturidade,
autoconhecimento e sabedoria. Dê
um novo sentido à família.

A vida exige de você uma
performance diferente para
se relacionar com pessoas do convívio e parentes.
É um ciclo de transformação de seus valores e de
suas crenças. O caminho
está aberto para desenvolver novas ideias e projetos.

(23/09 a 22/10)

(23/10 a 21/11)

LARISSA MANOELA SOBRE BEIJO
TÉCNICO: ‘RESPEITO E SINTONIA’

Atriz e cantora ‘invadiu’ canal de Giovanna Ewbank
Por conta do nascimento de Zyan, Giovanna
Ewbank tirou uma licença
maternidade de seu canal
no Youtube, e por conta
disso, em alguns vídeos
outras celebridades vão
invadir o canal.
Desta vez, que assumiu
o canal foi Larissa Manoela, que já havia deixado
anteriormente uma caixa
de perguntas nos stories
do Instagram, gravando
suas respostas sobre relacionamento, carreira e
estudos.
Um dos questionamentos dos fãs foi acerca do
beijo técnico, na qual a
pessoa disparou: “Como é
que beija sem língua?”.
“É muito importante
que a gente tenha respeito pelo próximo que vai
contracenar com a gente,
porque a gente sabe que

não é a própria pessoa que
está ali. Ela está se doando
para um personagem, e
aqueles personagens têm
uma relação afetiva”, afirmou Larissa.
“Então isso tem que ser
com muito respeito, tem
que ter bastante sintonia
com a pessoa, você tem

que se sentir bem. Tem
que se sentir confortável
para que você se sinta segura e a cena flua”, completou a atriz e cantora.
Ao final do vídeo, Larissa Manoela revelou que
essa não será sua última
aparição no canal de Giovanna Ewbank, e que os

internautas podem esperar uma nova “invasão”.
“Giovanna Ewbank está
tendo que cuidar dos seus
três filhos maravilhosos,
então me aguardem no
próximo vídeo com mais
algumas
maluquices!”,
disse ela.
Fonte: OFuxico

Artistas da Leste pedem “Help”
Nesta pandemia, boa
parte das profissões encontram-se em sua pior
fase e com a classe artística não está sendo diferente. Teatros, cinemas,
circos, boates e eventos se
encontram fechados e sem
previsão de reabertura .
Fazer as famosas lives e
pedir patrocínio é a maneira mais usada pelos
profissionais da arte e, há
dois meses, um grupo de
amigos dragqueens transformistas da Zona Leste
criou uma super live chamada Queens da Leste
(em português, Rainhas
da Leste) para manter os

DICA

de

seus trabalhos e garantir alguma remuneração.
O sucesso das Queens da
Leste chegou a 3 mil visualizações e foi transmitido
pelo canal @lesanuty. Sem
patrocínio ou ajuda de terceiros, as meninas garantem cenário, figurinos exu-

BELEZA

pode contribuir ou patrocinar esse maravilhoso
evento para que possamos continuar. E, como as
Queens dizem, “A Leste
traz as Queens da Leste”
O grupo é composto por
Stephany Queen, Samy
Queen , Lara Torres, Leandra Gitana, Natry Nice, Buff
B’ville e Corona boogie Ooberantes, prêmios e uma gie. Convidadas da edição
rifa que vai desde uma pe- de agosto: Jessica Piovanni,
ruca nova a uma limpeza e Hianka Evans, Paulete, Perclareamento dentário.
tubada, Agatha Cox e NaNova Live 26/09
tasha Princess.
As Queens da Leste estão preparando sua terContatos e parcerias:
ceira edição, que vai ao ar
@queensdaleste
dia 26 setembro, e você
98329-9537 -Thiago Kazys

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
(?) dos
ossos: osteoporose
(Med.)

© Revistas COQUETEL

Estabelecimento
comercial
Pequenos 1.000, em
círculos romanos

Arisco;
desconfiado

República e Monarquia (Política)
Que é formado por
duas partes

Rutênio
(símbolo)

Galanteador
Consoantes de
"frio"

Triste
(bras.)
(?)-macho:
valentão

Substituição

(21/01 a 19/02)

PEIXES
(20/02 a 20/03)

Você já entendeu muitas
coisas que afetam o seu
emocional. Agora é momento de mudar e colocar
em prática o seu melhor. A
vida pede que você cure as
expectativas emocionais e
as relações com as pessoas
próximas. Renove e mude.

Os projetos necessitam ser
renovados. Busque entender que as suas necessidades mudaram, por isso podem ter afetado os amigos
ou as atividades profissionais. O céu lhe convida a
deixar o novo entrar: novas
pessoas e novos projetos.

Ingredientes:
-Máscara de Hidratação
de sua preferência
-Folha de babosa
-Óleo de Rícino
-Óleo de Coco
Como fazer?
Antes de lavar o cabelo,
faça umectação dos fios
com os dois óleos misturados, deixando agir por,
aproximadamente, 2 horas.
Misture a máscara esco-

lhida com o gel extraído da
folha de babosa e, faltando
meia hora para completar
o tempo de ação dos óleos
no cabelo, aplique a mistura.
Após isso, lave normalmente, com shampoo e
condicionador, e seque seu
cabelo! Você se surpreenderá com o brilho e maciez
dos fios!
Para mais dicas como
essa, siga
@_jubbueno

(?) Pitt,
ator norteamericano

Sílaba de
"sucos"
Classe
(?): elite

Furtado
(pop.)
Nome da
letra "C"
Ordenação para
a entrada
no ônibus

Juro
ilegal
Aqueles
homens

Terminação de
"correr"
Alceu Valença, cantor
Prorrogadas
as data

Vogal que
vem sempre depois
do "Q"
Escritor
de livros
Pedra,
em tupi
Ingrediente
do caviar
Ana (?),
enfermeira

Determinar
o tamanho
Indecisos;
vacilantes

Antecede
o "O"
Completa;
inteira
É defendido pelo
Procon

BANCO

Partir
o papel

Frequência de rádio mais
popular

(?)-line:
conectado
à internet

Cão (fam.)
Registro
Geral
(abrev.)

Palco da
luta de
gladiadores
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Solução
F
A D O R
R U R U
R A M
E L A S
D
S U
I A D O
O
E R
O G
U T O R
O V A
N T E S
E
R G
R E N A
I D O R

AQUÁRIO

Hidratação com
Babosa, óleo de coco
e óleo de rícino

(?) de
chá: confeitaria

L
O R
J U
A
C
R A
U P
G I
A V
A
I R
T A
A
A
U M

Para de sofrer, pelo amor de
Deus! A vida lhe convida a
ser feliz e a praticar atividades que movimentam os talentos, o lazer e o seu bem-estar. Deixe o novo entrar:
um novo amor, uma nova
jornada e uma nova relação
com os filhos.

A M
R
O C
S A
B
R R
A
E
L A
E D
S I
A
O DA
N S

Tenha atenção com os apegos ao passado. A vida lhe
convida a mudar e a renovar a forma de trabalhar. É
preciso assumir uma postura comprometida e corajosa
para guiar as metas e, dessa
forma, transformar os valores materiais.

Divisões
do presídio
Sinal de
velhice

E
N
F
T R
C A
Q
S U
E
C
F I
M
H E
N
T
C O

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/01)

Líquido
expelido
na transpiração

3/itá. 4/casa. 6/jururu. 10/consumidor — surrupiado.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

Memória
de micros
O maior dos
roedores
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Saúde & Bem Estar

Levantamento do HCor aponta
aumento de 30% na busca por
ajuda para parar de fumar

O cigarro é a principal causa de morte evitável no mundo e reduz, em média, 20 anos de expectativa de vida do fumante

Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS),
além de serem considerados grupos de risco no desenvolvimento de diversas doenças, os tabagistas
também são apontados
como grupo de risco para
o novo coronavírus, por
estarem mais suscetíveis

a infecções respiratórias.
Pelo possível comprometimento da capacidade
pulmonar, esse grupo ainda possui mais chances de
desenvolver sintomas graves da Covid-19.
Para acompanhar esses pacientes e ajudá-los
no processo de cessação

do tabagismo, o HCor
mantém o Programa Vida
Sem Cigarro, que já atendeu mais de 1.200 pessoas desde sua implantação, e viu recentemente
a procura por ajuda subir
até 30%, nesses meses de
pandemia e isolamento.
Durante o processo

para largar a dependência, psicólogos ressaltam
a maior resistência dos
“fumantes de poucos cigarros”, que fumam até
cinco cigarros por dia, e
das mulheres, que costumam ter uma relação
mais emocional com o vício.

“Dormir mal engorda”
alerta endocrinologista
Apesar de muitas pessoas
ainda não terem essa consciência, dormir de maneira adequada e respeitando o tempo
necessário para a conclusão de
cada fase do sono traz benefícios à saúde. E um dos vários
efeitos indesejados em nosso
corpo está o ganho de peso.
Sim, “dormir mal engorda”, faz
o alerta o Prof. Dr. Filippo Pedrinola. Esse fenômeno acontece
por fatores neurológicos, metabólicos e hormonais.
O ato de dormir é composto por quatro ciclos, sendo três
deles conhecidos pelo nome
“Fase Não-REM”, e o último ciclo é chamado de “Fase REM”,
sigla que traduzida do inglês
significa “Movimento Rápido
dos Olhos”.
“Cada um desses ciclos demora aproximadamente 90
minutos para ser concluído e
a fase REM é essencial para o
nosso corpo e mente, porque
é ela que libera os hormônios
necessários para o bom funcionamento do cérebro e a dose
necessária de grelina, leptina
e cortisol para o nosso organismo”, explica o endocrinologista.
O médito também fala
como o desequilíbrio desses
hormônios atuam em nosso
corpo. “Com a privação do sono
esses hormônios ficam desregulados, gerando uma hiperprodução de grelina, produzida
no estômago e responsável por
nos fazer sentir fome. Uma hipoprodução de leptina, desenvolvida nas células de gordura,

responsável pelo aumento da
fome e maior produção nos níveis de cortisol, hormônio responsável pelo estresse. Inclusive, o estresse é outro fator que
influencia muito no ganho de
peso e tem relação direta com
o acúmulo de gordura na região
abdominal”.
Uma única noite de sono
mal dormida pode ser capaz
de mexer com todo o sistema
endócrino, por mais que esse
comportamento possa parecer
inofensivo. O tempo que cada
pessoa deve dormir é relativo
, depende das características
físicas e estilo de vida de cada
um, visto que algumas precisam de mais horas e outras de
menos horas dormindo.
“Em média, grande parte da
população precisa dormir de
7 a 8 horas por noite, mas há
aqueles que só ficam completamente “descansados” quando dormem por mais de 9 horas e aqueles que precisam de
menos de 7 horas de sono para
se recuperarem”, explica o Prof.
Dr. Filippo Pedrinola que deixa
uma recomendação.
“O ideal é sempre se manter alerta ao seu relógio biológico e criar uma rotina diária,
como um horário certo para
ir dormir, evitar usar o celular
pelo menos 30 minutos antes
de se deitar e evitar o consumo
de certos alimentos que podem
estimular o cérebro ao invés de
relaxar. Se, mesmo assim, ainda
sentir dificuldades para dormir,
o ideal é procurar a ajuda de
um médico”, finaliza.

Reabertura das academias: podemos voltar a frequentar estes espaços?
Por Katiuscia
Mello Figuerôa,
doutora em
Ciências da
Atividade Física
e Desportiva
Muitas academias que estavam fechadas desde março deste ano retornaram às atividades
em julho e agosto. No entanto,
muitas pessoas ainda vivem um
dilema ou têm receio quanto a
esse retorno, pois há cidades ou
estados que decretaram a flexibilização da quarentena permitindo a reabertura desse tipo de
serviço mesmo com as contaminações pela COVID-19 ainda
fora de controle.
Além de acompanhar como
estão as taxas de retransmissão
do novo coronavírus em seu
município e saber se você ou
alguém de seu convívio diário
fazem parte do grupo de risco,
algo a ser considerado nos prós
ou contras sobre a possibilidade de voltar ou não aos treinos
em sua academia é verificar se
foram implementados nesta, os
protocolos recomendados por
órgãos competentes, como a
Organização Mundial da Saúde
e o Ministério da Saúde.

Para isso, você pode consultar, por exemplo, os sites do
Conselho Regional de Educação Física (CREF) da sua região
ou da Associação Brasileira de
Academias, em que são disponibilizados documentos com procedimentos padrão que devem
ser adotados para a reabertura
desses espaços. Devemos ter
claro que tais medidas não eliminarão as possibilidades de
contágio nesse ambiente, mas
visam à diminuição dos riscos de
retransmissão.
Entre os procedimentos estabelecidos nesses protocolos
de segurança, estão: aferição
da temperatura corporal no
momento de entrada, que não
será autorizada quando essa for
superior a 37,8º; higienização de
calçados; uso de máscara; ampla
disponibilização de álcool em gel
a 70% para o uso de clientes e
colaboradores; limpeza e desinfecção de todas as áreas 3-4
vezes ao dia; disponibilização de
kits de limpeza para higienização de equipamentos de treino;
limitar a quantidade de clientes
nos ambientes (1 a cada 4-6m2);
delimitar com fita o espaço de
cada cliente nas salas de atividades coletivas (1,5m de distância

entre estes, com um máximo
de 6-8 pessoas em cada atividade); intercalar equipamentos
de exercícios cardiovasculares
e armários (deixar o espaço de
um sem uso para o outro); manter os ambientes ventilados;
restringir o uso de bebedouros,
que devem ser usados apenas
para encher garrafas; restringir o
uso dos vestiários; disponibilizar
manuais de orientação sobre os
protocolos de segurança, entre
outros.
Por outro lado, os clientes
também devem fazer a sua parte cumprindo as regras, higienizando as mãos sempre que
necessário ou solicitado, usando
a máscara corretamente, levando consigo sua própria garrafa
e toalha e evitando horários de
pico. Lembre-se de que cuidando de si, você cuida também dos
demais. Além de cuidado, essa
é uma demonstração de respeito ao próximo. Como estamos
cansados de ouvir, ainda que
você não seja do grupo de risco
e pareça estar vendendo saúde,
você não conhece a realidade da
pessoa que está treinando com
você, ou mesmo daquele que
está orientando seus treinos.
Então, respeite e tente se colo-

car no lugar do outro.
Se você ainda acha mais seguro continuar com as medidas
de distanciamento físico até que
a disseminação da COVID-19 esteja totalmente controlada em
sua cidade ou até que tenhamos
uma vacina, fique em casa! Há
muita gente que pensa como
você e não há nada de errado
nisso. Muito pelo contrário!
Nestes mais de 120 dias de res-

trições às academias, pudemos
perceber que é possível realizar programas de exercícios em
casa, ainda que em espaços limitados e sem materiais ou equipamentos específicos, sempre
acompanhados por profissionais da área da Educação Física,
que podem realizar um trabalho
personalizado tanto presencialmente quanto remotamente.
Se você decidiu retomar

seus treinamentos em uma academia, seja responsável, adote
os cuidados necessários, fique
atento e verifique se os protocolos de segurança para preservar
a saúde dos clientes e funcionários estão sendo seguidos,
pois embora muita gente esteja
minimizando a gravidade dessa
pandemia, a realidade é que ela
ainda está aqui! Não podemos
nos descuidar.
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Capital SP só deve entrar na fase 4 - verde
no fim de Setembro, segundo prefeito
Doria diz que São Paulo superou
pior momento da pandemia

O

governador de São
Paulo, João Doria,
disse na última sexta-feira (28), que o estado
já superou o pior momento
da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Desde o
primeiro caso confirmado
no país, registrado no dia
26 de fevereiro, a pandemia já completou seis meses e o estado se confirmava como o epicentro do
número de casos e de óbitos do país.
Segundo Doria, nas últimas duas semanas, São
Paulo apresentou queda de
20% no registro de óbitos.
“Os números desta semana
indicam uma nova redução
na média de casos e óbitos. Na média móvel de 14
dias, temos uma redução
de mais de 20% no registro
de óbitos. E a perspectiva,
no atual cenário epidemiológico, é de que estamos,

de fato, iniciando a descida
do platô [pico alto contínuo]. É bem provável que
o quadro mais crítico dessa
pandemia nós tenhamos
superado com convicção”,
disse.
O estado vem apresentando queda no número de
óbitos nas últimas três semanas. Os números desta
semana, que corresponde
à 35ª Semana Epidemiológica, ainda não estão finalizados (a semana se encerra
no sábado), mas já apontam uma redução de 4%
nos óbitos.
Capital paulista
A cidade de São Paulo,
que está na fase amarela
desde o dia 26 de junho,
deve entrar na fase 4 - verde, somente a partir do
final do mês de setembro,
disse o prefeito Bruno Covas. Segundo ele, a mudança de fase deve ocorrer, pe-

Estado apresenta queda de 20% no registro de óbitos; Plano SP do dia 28 não sofreu alteração
las expectativas, entre os
dias 20 de setembro e 10
de outubro.
Plano São Paulo
O governo paulista não
fez modificações nas regiões do Plano São Paulo
esta semana, mantendo as
mudanças feitas na sexta-

-feira (21). Com isso, nenhuma região do estado
está na fase 1 – vermelha,
de manutenção da quarentena.
Academias de ginástica
O governo anunciou
apenas uma mudança em
relação ao Plano São Pau-

lo, a liberação de uso dos
vestiários por academias
de ginástica. No entanto,
as academias continuam
só podendo reabrir suas
atividades se estiverem localizadas em regiões que
estejam na fase 3- amarela do Plano São Paulo. Mas

podem funcionar apenas
parcialmente, com ocupação máxima de 30% de
sua capacidade. O uso da
máscara é obrigatório e
a entrada de clientes só
pode acontecer com agendamento prévio.
Elaine Cruz – Ag Brasil

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

TSE: lives com candidatos
e apresentação de artistas
são vedadas

Eleições 2020 foram adiadas para Novembro por causa da pandemia Covid-19
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou
na sexta-feira (28), por unanimidade, ser vedada a apresentação de artistas como cantores
e atores, sejam estes remunerados ou não, em transmissões
ao vivo pela internet (lives) feitas por candidatos.
O entendimento foi proferido em resposta a uma consulta
do Psol, que havia indagado ao
TSE se, levando em consideração o contexto da pandemia
de covid-19, seria permitida a
“realização de apresentação
dos candidatos aos eleitores
juntamente com atores, cantores e outros artistas através
de shows (lives eleitorais) não
remunerados e realizados em
plataforma digital”.
O relator da consulta, ministro Luís Felipe Salomão,
entendeu que as lives com

candidatos e a apresentação
de artistas equivalem a showmícios, que são proibidos pela
legislação eleitoral. Para o magistrado, é “irrelevante” que
tais eventos sejam realizados
em uma plataforma diferente.
“Aliás, o potencial de alcance desses eventos, quando
realizados e transmitidos pela
internet, é inequivocamente
maior em comparação com
o formato presencial, dada a
notória amplitude desse meio
de comunicação, acessível por
qualquer pessoa em quase todos os lugares”, disse Salomão
em seu voto.
Para vedar o que chamou
de “livemícios”, o ministro aplicou o artigo 39 da Lei das Eleições (9.504/1997), que proíbe
a “realização de showmício e
de evento assemelhado para
promoção de candidatos, bem

como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a
finalidade de animar comício e
reunião eleitoral”.
Ao votar, Salomão afirmou
ainda que “o cenário de pandemia atualmente vivido em
nosso país não autoriza por si
só transformar em lícita conduta expressamente vedada
pela legislação de regência”. O
entendimento dele foi seguido
por todos os outros seis ministros que compõem o TSE.
O TSE já afirmou, no entanto, que os pré-candidatos
podem aparecer em lives na
internet ou aparecer na mídia
em geral, inclusive em entrevistas, embora não possam pedir votos antes de 27 de setembro, quando se inicia o período
de campanha.
Por Felipe Pontes
Agência Brasil

