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

Laje desaba e deixa 3 feridos na Vila Matilde

Três homens ficaram feri-
dos após o desabamento da 
laje de uma residência na rua 
Adolfo Asson, na Vila Matilde, 
na zona leste de São Paulo, na 
última terça-feira(15). Treze 
viaturas dos bombeiros aten-
deram a ocorrência e a Defe-
sa Civil Municipal foi acionada 
e seguiu no local procurando 

uma quarta vítima entre os es-
combros.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, uma vítima, de 39 
anos, foi socorrida com trau-
matismo craniano e fratura na 
pelve e encaminhada ao Pron-
to Socorro do Hospital Santa 
Marcelina.

A segunda vítima, de 35 

anos, foi socorrida com contu-
são no tornozelo e encaminha-
da ao Pronto Socorro do Hos-
pital São Matheus. O terceiro 
ferido, de 25 anos, tem fratu-
ras no braço e foi encaminha-
do ao Pronto Socorro Ermelino 
Matarazzo.

O Águia 05 do Grupamento 
Aéreo da Polícia Militar chegou 

a ser acionado, porém foi dis-
pensado.

Segundo informações de 
vizinhos, a casa não tinha ne-
nhum morador atualmente e 
uma empresa foi contratada 
para fazer a demolição do imó-
vel, porém algo deu errado e a 
laje desabou ferindo os traba-
lhadores que estavam no local.

Momento em que os Bombeiros resgatavam os trabalhadores; em destaque como ficou o local após o desabamento

bruNo
gaglIasso

Relembra 
surubão  em 

Noronha: 
“dificuldade 

em negar”

Veja na  
Pág. 4

Rotary vai doar
equipamento para o 

“Hospital do Nhocuné”

Fundação Rotaria, através de 
verba do Subsídio Global  com 
valor inicial de 30 mil dólares, 
analisou uma lista de necessida-

des para doação ao Hospital Dr. 
Alexandre Zaio, na Vila Nhocu-
né, Zona Leste/SP.

Veja na Pág. 5

Enel voltará a enviar aviso de corte 
de luz para inadimplentes em SP

Encerrou no último dia 
15, o prazo estabelecido 
pela Enel Distribuição São 
Paulo de suspensão no en-
vio de avisos de corte do 
fornecimento de energia 
por inadimplência. A em-
presa, que distribui energia 
elétrica em 24 municípios 
da Região Metropolitana 
de São Paulo, incluindo a 
capital, havia fechado um 
acordo com a Fundação 
Procon-SP por conta da 
pandemia da covid-19.

Agora, a Enel vai reto-
mar o envio dos avisos de 

inadimplência para aque-
les que tiverem débitos 
pendentes. O comunicado 
será impresso na conta de 
energia elétrica. O consu-
midor terá até 15 dias para 
renegociar as dívidas, an-
tes que a companhia reali-
ze o corte.

O primeiro acordo, fir-
mado no início de agosto, 
previa a suspensão das 
notificações de corte até 
31 de agosto. Na data, as 
empresas anunciaram a 
expansão do prazo até o 
dia 15 de setembro. O ob-

jetivo da parceria era dar 
mais tempo para que os 
clientes pudessem nego-
ciar com a distribuidora o 
parcelamento das contas 
em aberto.

Outro problema que 
o acordo visava resolver 
era as quase 55 mil recla-
mações registradas, até 
agosto, para esclarecer o 
aumento exagerado nas 
contas e acabar com as fi-
las de consumidores nos 
postos de atendimento da 
distribuidora de energia.

Fonte:Msn.com/IstoÉ
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Recebemos através de 
nosso canal de atendi-
mento, um e-mail com a 
reclamação da moradora 
Susana Furquim, referente 
a manutenção e conser-
vação da Praça Professor 
Gomes de Sousa, locali-
zada na Av. Dalila, distrito 
de Vila Matilde.  Segundo 
Susana, o local está aban-
donado, servindo como 
ponto de descarte de en-
tulhos e também muito 
frequentado por usuários 
de drogas.

“A Praça precisa de uma 
revitalização, por favor!”, 
concluiu Susana em sua 
mensagem.

Já há alguns meses, o 
Jornal Infoleste encami-

Projeto de Lei do Senado 
criminaliza atos para 
impedir trabalho de

profissionais da imprensa
A hostilização de profis-

sionais da imprensa para 
impedir o trabalho jorna-
lístico por se tornar crime 
previsto no Código Penal 
Brasileiro.

De iniciativa do sena-
dor Fabiano Contarato 
(Rede-ES), um projeto de 
lei apresentado ao Sena-
do propõe a inclusão de 
um artigo no Código onde 
haja previsão de uma pu-
nição para o agente que 
hostilizar o profissional de 
imprensa. Conforme o tex-
to, a pena seria de deten-
ção de um a seis meses, e 
multa.

Se houver violência, a 
pena aumenta para de-
tenção de três meses a um 
ano, e multa, somada à 
prevista no artigo que pre-
vê violência ou ameaça.

“O Estado democrático 
de Direito não subsiste 
em um cenário no qual a 
hostilidade se transforma 
em arma para tentar si-
lenciar opiniões, dados ou 
fatos que desagradem a 
um determinado grupo. 
Não há democracia e dis-
seminação da informação 
sem uma imprensa livre e 
atuante, sem que veículos 
de comunicação consigam 

O prefeito Bruno 
Covas promul-
gou a lei que 

extingue o salário esposa e 
modifica o auxílio funeral. 
A Lei nº 17.457 altera a Lei 
nº 8.989, de 29 de outubro 
de 1979, que dispõe sobre 
o estatuto dos funcioná-
rios públicos do município 

Prefeitura de SP extingue 
salário esposa e modifica 

auxílio funeral

de São Paulo.
A lei revoga o inci-

so IV do art. 89 e o art. 
121, ambos da Lei nº 
8.989, que dispõem so-
bre o salário-esposa. 
Em relação ao auxílio fu-
neral, a nova lei estabelece 
uma única parcela de R$ 
4.000,00, mesmo nos ca-

sos de acúmulo de cargos, 
funções, vencimentos e 
proventos.

O auxílio era pago para 
as famílias com base no 
último salário do servidor 
falecido. Uns poderiam 
receber R$ 1.500,00 e ou-
tros  mais de R$ 20.000,00. 
A mudança representa 

uma economia de R$ 2,1 
milhões por ano.

O auxílio-funeral ou o 
reembolso das despesas 
deverá ser requerido no 
prazo de até 180 dias con-
tados da data do óbito do 
funcionário ativo ou inati-
vo sob pena de decadên-
cia.

Mudança no auxílio funeral representa economia de mais de R$ 2 milhões por anocumprir sua missão”, de-
clarou o senador em ent-
revista à Folha.

“Guardiões do Crivella”
No final de agosto, veio 

à tona a existência de um 
grupo de apoiadores do 
prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella (Republi-
canos-RJ), conhecido como 
“Guardiões do Crivella”.

Segundo reportagem 
veiculada em telejornais 
da Globo, os grupos eram 
formados por funcionários 
comissionados da Prefei-
tura do Rio, que eram es-
calados para a porta de 
hospitais municipais, com 
o objetivo de atrapalhar 
o trabalho da imprensa e 
impedir denúncias sobre 
problemas na saúde na 
gestão do prefeito.

A Polícia Civil cumpriu 
nove mandados de busca 
e apreensão em endereços 
ligados a essas pessoas. 
Em nota, a prefeitura ne-
gou a criação dos grupos e 
alegou que atua para “mel-
hor informar a população”.

O Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ) in-
staurou uma investigação 
sobre o caso.

Fonte: 

http://portalimprensa.com.br

A Prefeitura de São Pau-
lo, por meio da Secretaria 
Municipal de Infraestrutu-
ra Urbana e Obras (SIURB) 
está finalizando às obras do 
piscinão Taboão, na Zona 
Leste. Localizado entre as 
avenidas Aricanduva e Ma-
zaroppi, o reservatório co-
meçou a ser construído em 
setembro do ano passado 
e entrará em operação em 
dezembro de 2020.  

As obras serão finaliza-
das no primeiro semestre 
de 2021 e o reservatório 

Zona Leste receberá novo piscinão
No local estão sendo investidos R$ 170 milhões, com recursos municipais e federais

terá capacidade para ar-
mazenar 150 mil m³ de 
água que equivalem a 60 
piscinas olímpicas. No local 
estão sendo investidos R$ 
170 milhões, com recursos 
municipais e federais.

O reservatório será es-
vaziado por sete bombas 
hidráulicas e contará com 
uma bomba de limpeza. 
As obras estão na fase de 
instalação de tirantes (bar-
ras de aço que auxiliam na 
sustentação das paredes do 
reservatório), execução da 

galeria de entrada da água 
e a escavação do reserva-
tório. Quando estiver em 
funcionamento, o piscinão 
irá auxiliar no combate às 
enchentes na Avenida Ari-
canduva, no trecho entre a 
Avenida Mazzaropi e o Pon-
tilhão da Avenida Dalila, 
beneficiando uma popula-
ção de 200 mil pessoas que 
moram no entorno.

Outras obras na Bacia
do Rio Aricanduva

Em julho, a SIURB con-
cluiu a readequação das 

estruturas de extravasão 
dos reservatórios do Alto 
Aricanduva AR-1, AR-2, 
AR-3 e Limoeiro. Esta em 
andamento, a canalização e 
readequação das margens 
do Rio Aricanduva, já foram 
concluídos 200 metros de 
canalização de um total de 
1.800m.

Em 2017, a prefeitura 
entregou o piscinão Arican-
duva R6. E ainda este ano 
entrarão em operação os 
reservatórios Aricanduva 
R3, R7 e R8.

Moradora pede manutenção
em praça na Vila Dalila

nhou à Subprefeitura Pe-
nha, uma solicitação para 
esse mesmo local, porém 

à época a Subprefeitura 
respondeu que são feitas 
manutenções e zeladorias 

no local com a frequência 
necessária para a conser-
vação da praça.

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

Controle de enchentes: 

Política & Economia
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> Se puder, fique em casa.
> Se sair, use máscara.
> Lave sempre as mãos.
> Evite aglomerações.
> Mantenha o distanciamento social.

Graças à colaboração de todos, aos poucos a cidade 

de São Paulo está retomando suas atividades.  

Mas o novo coronavírus continua circulando e os 

cuidados têm que ser redobrados. Saiba mais em: 

prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

O coronavírus 
continua circulando. 
Vamos voltar às 
atividades com 
responsabilidade.

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

Momento Inside Shows
CINEMA: A plataforma de streaming Netflix, lançou no dia 16 de Setembro o novo suspense, 
“O Diabo de Cada Dia”, filme dirigido por Antonio Campos e produzido por Jake Gyllenhaal. 
O Diabo de Cada Dia é uma adaptação do primeiro romance de Donald Ray Pollock, chama-
do “O Mal Nosso de Cada Dia”, o filme é ambientado na década de 60, pós Segunda Guerra 
Mundial e acompanha diversos e bizarros personagens num canto esquecido de Ohio, nos 
Estados Unidos. Cada um deles foi afetado pelos efeitos da Guerra de diferentes maneiras e 
com consequências para as suas vidas. 
Crítica: O Diabo de Cada Dia é um filme pesado e real, ele retrata traumas, fala muito sobre fé 
e religião, sobre o que o ser humano é capaz de fazer por suas crenças, retrata personagens 
que se escondem por trás da religião e usam da fé das pessoas e o grande destaque é a for-
ma que os personagens passam todas essas sensações na tela. O elenco é de peso e honra 
demais os personagens, a entrega e química do elenco é incrível e te prende durante toda 
a narrativa do filme, destaco as atuações de Tom Holland, Bill Skarsgard, Robert Pattinson, 
Harry Melling e Sebastian Stan. 

Um outro grande lançamento nesse mês de Setembro, foi a segunda temporada da série 
“The Boys” na Amazon Prime Video. 
A série se passa em um universo onde indivíduos super poderosos são reconhecidos como 
heróis pelo público e pertencem à corporação Vought International, que os comercializa e 
monetiza. Fora de suas personas heroicas, a maioria é arrogante e corrupta. 
Alguns episódios da nova temporada já estão disponíveis e os próximos terão lançamentos 
semanais, todas as sextas-feiras. 

Mágicas 
e Pegadinhas

esperando por você no 
Atrium Shopping  

R Giovanni Battista Pirelli, 155 
Vila Homero  Thon 

Santo André

Doença mental não é “coisa de doido”

Criada em 2015 no Brasil, a 
campanha mundial Setembro 
Amarelo, completa cinco anos 
com saldo positivo. É no que 
acredita a psicóloga Ana Lídia 
Agel, que atende no Centro Clí-
nico do Órion Complex. Ela conta 
que houve um aumento da sen-
sibilização e diminuição da resis-
tência e tabu. “A nossa cultura 
não era aberta para esse profis-
sional por puro desconhecimen-
to da sua importância, e por isso 
negava o combate acessível às 
doenças depressivas. Era consi-
derado “coisa de doido”, pontua. 

Segundo informações no 
portal oficial da campanha, en-
cabeçada pelo do Centro de 
Valorização da Vida (CVV), Con-
selho Federal de Medicina (CFM) 
e Associação Brasileira de Psi-
quiatria (ABP), 32 pessoas tiram 
a própria vida diariamente no 
Brasil. Dados mais recentes da 
Organização Mundial da Saúde, 
mostraram que 800 mil pessoas 
cometem suicídio em todo mun-
do. No Brasil, foram registrados 
mais de 13 mil casos, a grande 
maioria entre homens, que cor-
respondem a 76% dos casos.

Para Ana Lídia, uma das 
maiores contribuições da cam-
panha é que o tema passou a 
ser tratado com mais abertura 
dentro do consultório, o que 
contribui com o tratamento e 
prevenção de doenças mentais 
que podem levar ao ato de tirar 
a própria vida. “Nitidamente foi 
perceptível a abertura das pes-
soas, inclusive homens em pro-
curar o tratamento e se abrirem 
mais em busca da estabilidade 
emocional”, confirma. 

Setembro Amarelo:

Mais que palavras, a psicó-
loga explica que é preciso ficar 
atento à linguagem não verbal, 
para perceber atitudes que in-
dicam o início da depressão e os 
comportamentos destrutivos. “A 
pessoa está sempre cabisbaixo, 
mostrando desânimo, desmo-
tivação, falta de energia para 
atividades básicas, isolamento 
social e diminuição de apetite. 
Os sinais verbais são manifestos 
através de frases bem expressi-
vas como: Eu não aguento mais;  
Estou com vontade de sumir; 
Vou dar descanso para vocês; 
Ninguém vai sentir minha falta; 
Por que eu nasci”, detalha. 

Entretanto, é possível que 
uma pessoa doente consiga 
mascarar a tristeza e por isso, 
nem sempre é possível com-
preender os reais motivos que 
levam um indivíduo a tirar a 
própria vida. “Já tiveram muitos 
casos que a pessoa se mostrava 
sempre alegre e divertido, mas 
mas sempre com algum tipo de 
compulsão como bebida, dro-
gas, sexo, compras, remédios ou 
jogos que podem ser “válvula 
de escape” da dor emocional. 
“Fiquem de olho nos detalhes, 
da demonstração na intimidade, 
nas postagens nas redes sociais, 
nas mudanças de comportamen-
tos, pois serão norteadores mes-
mo em uma pessoa que camufla 

com aparente alegria”, aconse-
lha Ana Lídia. 

No dia a dia é possível aju-
dar familiares a preservar a vida 
tentando não ignorar os sinais 
depressão e tristeza e demons-
trando acolhimento. “Temos 
que transmitir o amparo através 
do amor diário para as pessoas 
que estão ao nosso lado então 
conseguiremos evitar que as 
estatísticas aumentem. O mais 
comum é sermos mais educados 
e pacientes com as pessoas de 
fora, clientes, amigos, colegas de 
trabalho, mas com pais, cônju-
ges e filhos agimos com menos 
paciência. Esse tratamento gera 
o sentimento de falta de perten-
cimento social familiar” 

A profissional lembra que 
existem várias formas acessíveis 
de combater a tristeza  como  
exemplo a prática de esportes 
constantes, grupos de apoios 
sociais, parentes e amigos pró-
ximos, prática de hobbies e ou-
tras fontes de prazer como me-
ditação diária, e fortalecimento 
do pilar espiritual. “Praticar a 
gratidão ao invés da reclama-
ção e com certeza a psicoterapia 
também é uma forma eficaz de 
combater o suicídio, muitas ve-
zes com acompanhamento em 
conjunto com psiquiatra e em 
alguns casos com uso de medi-
cação de apoio”, finaliza 

Setembro Amarelo completa 5 anos, quebra tabus e provoca
mudanças no enfrentamento de problemas emocionais. Psicóloga fala 

sobre como o assunto passou a ser mais abordado por pacientes
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BRuNo gagLiaSSo RELEMBRa
surubão em noronha:

“DificuLDaDE EM NEgaR” 

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

O céu lhe oferta decisões 
importantes para assumir 
as rédeas de sua vida com 
resultados rápidos e interes-
santes para o seu desenvol-
vimento. Cursos e viagens 
podem acontecer. Contudo 
é preciso cortar situações e 
renovar as suas posturas.

Haverá um bom entendi-
mento emocional das deci-
sões que devem ser toma-
das neste processo pelo qual 
vem passando. Ao mesmo 
tempo, haverá a possibilida-
de de eliminar pessoas ou 
situações que afetam o seu 
emocional e que não devem 
permanecer.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Haverá a oportunidade de 
se posicionar de uma for-
ma mais interessante na 
relação com pessoas do 
seu convívio. Uma pessoa 
pode se afastar, mas isso é 
muito positivo para o seu 
desenvolvimento pesso-
al, principalmente para os 
seus projetos.

É um bom momento para 
tomar decisões profissio-
nais com foco em resulta-
dos financeiros, mas, prin-
cipalmente, para se sentir 
se mais adequado em uma 
atividade. Contudo é im-
portante entender que uma 
pessoa pode ser cortada do 
projeto.

O céu favorece as decisões 
em família, principalmente 
com foco em recursos com-
partilhados e em bens ma-
teriais. É importante enten-
der que algumas situações 
podem vir com imprevistos 
ou que estremecimentos 
afetivos podem ocorrer.

O céu lhe dá a oportunidade 
de mudar e seguir de uma 
forma mais assertiva para 
estudar, viajar e ampliar o 
seu campo de visão sobre as 
coisas. Você está disposto a 
mudar o cenário de traba-
lho e cortes podem aconte-
cer para impulsioná-lo.

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

A fase é favorável para fa-
zer contato com uma pes-
soa especial e expressar os 
sentimentos de uma forma 
clara. Contudo a pessoa 
está passando por uma fase 
nova e pode ter o desejo de 
mudar e se afastar.

O céu colabora com deci-
sões importantes no tra-
balho, o que é ótimo para 
promover investimentos 
e prosperidade. Pode ser 
que você sinta necessida-
de de cortar pessoas ou de 
lidar com imprevistos. Será 
necessário se posicionar.

Excelente momento para 
tomar decisões assertivas 
que colaborem com o seu 
desenvolvimento pessoal e 
também afetivo. Concomi-
tantemente, haverá a possi-
bilidade de renovar o cená-
rio financeiro, criando novas 
oportunidades.

Tempo para fazer escolhas 
assertivas para os assuntos 
do coração. Haverá a neces-
sidade de criar novos espaços 
para integrar os sentimentos 
de uma forma verdadeira e 
positiva. A experiência tam-
bém inclui os familiares e os 
planos pessoais.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Você toma decisões favorá-
veis no relacionamento e a 
experiência traz motivações 
para desenvolver projetos a 
dois. A experiência também 
pode mexer com sócios e 
parceiros. Contudo é impor-
tante entender que o cená-
rio é novo e gera mudanças.

É o tempo ideal para tomar 
decisões assertivas para pro-
mover as metas e a produti-
vidade no trabalho, porém 
uma pessoa pode se afastar 
do seu convívio. A experiên-
cia é nova e será importante 
ter consciência do seu valor.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

Solução

BANCO 22
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PASSATEMPO

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

DICA De BeLeZA

Muitas pessoas acredi-
tam que, por terem pele 
oleosa, não precisam hi-
dratar o rosto. Essa crença 
é errônea, pois existem hi-
dratantes específicos para 
cada cútis. 

Com o calor, é natural 
que sintamos nossa pele 
mais engordurada e, para 
solucionar o problema, al-
gumas posturas devem ser 
tomadas.

Como fazer uma Skin 
Care (cuidados com a pele) 
simples e eficaz:

Produtos necessários:
-Sabonete adequado 

para seu tipo de pele;
-Tônico Facial;
-Creme Hidratante;

-Protetor solar;
-Hidratante labial.
Qual a ordem correta?
Inicie sua skin care la-

vando seu rosto (de pre-
ferência com água fria) e 
o sabonete. Passe o tônico 
para remover as impurezas 
que possam ter ficado em 
seu rosto e, logo após, apli-
que o hidratante e finalize 
com o protetor solar e o 
hidratante labial.

Você pode acrescentar 
mais produtos na sua roti-
na de cuidados faciais, mas 
esses já são o suficiente 
para manter seu rosto bem 
cuidado e protegido.

Para mais dicas como 
essa, siga       @_jubbueno

Cuidados com a Pele

Ator divertiu seus seguidores no Twitter 

HORÓSCOPO

O ator carioca, que se 
apresenta no Twitter como 
“Pai de 3”, movimentou a 
rede social, no último dia 
15. Bruno assistiu ao filme 
O Dilema das Redes, que 
fala sobre o impacto da 
internet na rotina das pes-
soas. Ele, então, iniciou em 
seu perfil uma discussão 
sobre as fake News. Para 
ilustrar a questão, o marido 
de Giovanna Ewbank citou 
o polêmico “Surubão de 
Noronha”, assunto que vi-
ralizou na internet no início 
do ano passado. “Eu tenho 
muita dificuldade de negar 
o surubão de Noronha por-
que é uma história muito 
divertida se fosse real. Mas 
devo frustrá-los. Sou um 
pai de família apaixonado 
pela Giovanna sem tempo 
pra farra. Não me cance-
lem”, brincou. Fernanda 
Paes Leme, “integrante do 
surubão”, comentou a pos-
tagem do amigo. “Neguei 
esses dias também. Mas 
sempre com uma risadinha 
de canto pra tentar man-
ter o mistério...aliás com 
aquele elenco não ia rolar 

surubão nenhum...se eu 
visse geral pelado ia ter cri-
se de riso real. “Nossa, Fer-
nanda”, devolveu Bruno.

O que foi o Surubão de 
Noronha? Se foi verdade ou 
não, o fato é que o Surubão 
de Noronha virou lenda 
e rendeu memes que vez 

por outra voltam à tona. A 
história começou quando 
um perfil anônimo no Ins-
tagram, criado por alguém 
que se dizia ex-funcionário 
da Globo, “denunciou” que 
atores e atrizes da emisso-
ra carioca praticavam sexo 
em grupo em Fernando 

de Noronha. Dono de uma 
badalada pousada na ilha, 
Bruno Gagliasso foi apon-
tado como “gerente geral” 
do evento. Desde o primei-
ro momento, o ator levou 
tudo na esportiva e chegou 
a falar sobre o assunto ao 
fazer um comercial da Ne-
tflix, quando encerrou seu 
contrato com a Globo. Ele 
ainda colocou em sua bio-
grafia no Twitter o título 
de “Rei do Surubão de No-
ronha”. “Mesmo sendo ca-
sado e apaixonado, se vo-
cês curtissem um surubão 
também estaria tudo bem. 
A verdade é que o Brasil 
não tá preparado pro as-
sunto suruba”, escreveu 
um seguidor. “Mas tá na 
minha bio e isso nunca vai 
mudar”, disse Bruno. Ou-
tra internauta comentou 
o fato dele se divertir com 
a situação. O ator não fez 
por  menos. “Ah, Bruno! 
Até você se divertiu com 
essa fic”, comentou uma fã. 
“Lógico! Kkkk tinha teste 
quem é você no surubão”, 
lembrou.

(Fonte: OFuxico.com)

CULINÁRIA
INGREDIENTES:
•500 g de farinha de tapioca 
granulada
1 litro de leite líquido inte-
gral
500 g de queijo coalho ralado
sal a gosto
pimenta-do-reino branca a 
gosto
1 pote de geleia agridoce de 
pimenta para acompanhar

MODO DE PREPARO:
Aqueça o leite em uma 

panela.
Quando o leite estiver 

bem quente, desligue o 

fogo, adicione o queijo coalho 
ralado e continue mexendo.

Logo em seguida adicione 

a farinha de tapioca granulada 
e continue mexendo.

Adicione o sal e pimenta a 

gosto.
Pare de mexer quando 

todos os ingredientes esti-
verem bem misturados.

Despeje em uma forma 
coberta com papel filme 
(pvc), cubra em cima tam-
bém e leve para a geladeira 
por duas horas.

Depois retire da geladei-
ra, corte em quadradinhos 
(dadinhos) e frite aos pou-
cos em óleo quente ou co-
loque no forno até dourar.

Sirva em seguida acom-
panhado da geleia de pi-
menta agridoce.

DADINHO DE 

TAPIOCA
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Muitas contusões podem ocorrer pós Pandemia

Depois de mais de cinco 
meses de interrupção, devido 
à pandemia do coronavirus, 
a prática de atividades físicas, 
começa a voltar ao normal no 
Brasil e o esporte de alto ren-
dimento também começa a 
retomar seu ritmo no mundo.

Aos poucos, as grandes li-
gas esportivas estão se organi-
zando e retomando os calen-
dários interrompidos no final 
de fevereiro e início de março. 

Apesar do retorno de mui-
tas modalidades, aquelas pra-
ticadas em centros urbanos, 
academias e as próprias mara-
tonas e corridas de rua, ainda 
estão se estabilizando, cada 
uma a seu tempo, de acordo 
com os decretos estabelecidos 
em cada cidade, e por isso, 
também precisam se preparar 
para alcançarem o seu melhor 
ritmo com o menor risco de 
traumas, em seu retorno total.

 Um dos principais desafios 
para esse retorno é a prepara-
ção dos atletas, profissionais e 
amadores, depois de mais de 
três meses sem exercícios ade-
quados para atividades de alto 
rendimento. 

Sem tempo para uma pre-
paração adequada e uma pré-

“Você tem 40 minutos
para salvar 4 vidas?”
Com o objetivo de mobilizar doa-

dores, a nova campanha do Banco de 
Sangue de São Paulo, veiculada nas 
redes sociais, chama a atenção das 
pessoas para o pouco tempo que é 
necessário para um gesto tão nobre: 
“Você tem 40 minutos para salvar 4 
vidas”? 

O texto explicativo da campanha 
ressalta que a quarentena, assim 
como a pandemia, ainda não acabou. 

Nesse período do ano, muitos 
sintomas de gripes e infeções respi-
ratórias podem ser confundidos com 
a Covid-19 e, portanto, os doadores 
que apresentarem esses sinais ficam 
impossibilitados de doar por 30 dias, 
fazendo com que haja uma baixa nas 
doações. 

“Precisamos de doadores para 
reabastecer os nossos estoques, que 
voltaram a cair 30% em agosto. Lu-
tamos por algo muito maior do que 
qualquer adversidade: salvar vidas, 
uma única doação de sangue, que 
demora cerca de 40 minutos pode 
salvar até quatro vidas”, diz Bibiana 
Alves, líder de captação do Banco de 
Sangue de São Paulo. 

Uma informação importante: as 
pessoas que tiveram COVID-19 con-
firmado e que estão sem sintomas 
há mais de 30 dias podem realizar a 
doação de sangue para auxiliar no 
tratamento de pacientes em estado 
grave da doença. 

Requisitos básicos para
doação de sangue: 

• Apresentar um documento ofi-

Por *Flávio Cardoso

Em 27 de novembro de 
2018, um vídeo publicado 
pelo então presidente do 
Rotary Clube São Paulo – 
Penha, Sr. Aguinaldo Biasio-
li(2018-2019) , anunciava que 
a Fundação Rotaria, através 
de verba do Subsídio Global  
com valor inicial de 30 mil 
dólares, estaria analisando 
uma lista de necessidades 
para doação ao Hospital Dr. 
Alexandre Zaio.

Conjuntamente, Rotary 
Penha,  Conselho Gestor seg-
mento Usuários e Sr. Douglas 
Bispo da Diretoria da unidade 
Hospitalar formaram um gru-
po de acompanhamento e 
várias reuniões aconteceram 
para elaborarem as priorida-
des mais Urgentes e possíveis 
que o Hospital carecia.

Após várias alterações no 
projeto original para que fos-
se possível viabilizar a doação 
a pedido do Rotary Interna-
cional, situado na cidade de 

Rotary clube vai doar equipamento 
para o Hospital Dr. alexandre Zaio 

da Vila Nhocuné na Zona Leste

Evanston no estado de  Illinois 
(US),  coordenado pela  Sra. Su-
san Doxtator, responsável pe-
los subsídios globais,  em abril 
de 2020, enfim foi aceito como 
elegível a solicitação de climati-
zação (sistema de filtragem de 
Vírus e Bactérias) e disponibili-
zado a verba de US$ 30.840,00 
conforme subsídio global GG 
1991505.

Devido a pandemia mundial 
do Coronavirus, infelizmente 
houve um certo atraso para 
que fosse possível agilizar esse 
processo, e com apoio e inter-
venções do Conselho Gestor, 
do atual Presidente Rotary Pe-
nha(2020-2021) Sr. Luiz Chagas 
e do Rotariano Sr. Rodolpho 

Barbosa, houve o comprome-
timento para que “no máxi-
mo em 60 dias úteis a contar 
de setembro de 2020” seja 
concretizado essa doação.

Em nome de toda a Co-
munidade Usuária do Hospi-
tal, nós do Conselho Gestor, 
agradecemos imensamente 
ao Rotary Penha e todos os 
envolvidos a vinda desse be-
nefício. 

Conselheiros: Flávio, Hu-
dson, Lidiomar, Lúcia, Mar-
cos, Adenilda, Aparecida, 
Roberto, Tadeo, Elias, Profa 
Enedina e Geli.
* Flávio Cardoso - Conselho 
dos Usuários do Hospital Dr. 
Alexandre Zaio (Vila Nhocuné)

-temporada completa, o risco 
de lesões é alto e alguns cui-
dados especiais precisam ser 
tomados.

“Depois de muito tempo 
parado, as lesões são um pon-
to de muita preocupação, pois 
o esporte de alto rendimento 
exige muito do físico dos atle-
tas. Para reduzir os riscos é 
muito importante que acon-
teça uma preparação prévia 
com o aumento gradual de ati-
vidades, até que encontrem o 
ritmo e condição física ideal.”  
- Dr. Samuel Lopes, médico 
ortopedista, especialista em 
traumas do esporte.

Fazer atividade física regu-
larmente e praticar esportes 
é extremamente saudável e 
muito importante para a qua-
lidade de vida, porém muitas 
dessas atividades e esportes, 
exigem muito do joelho. Essa 
exigência, acaba nos colocan-
do em riscos de lesões e por 
isso, é muito importante, prin-
cipalmente neste retorno, a 
prevenção.

Especialista em Trauma do 
Esporte e em Cirurgias do Jo-
elho, o Dr. Samuel Lopes, vai 
nos dar três estratégias impor-
tantes para a prevenção de le-
sões na prática esportiva:

#1 FORTALEÇA A
MUSCULATURA

Músculos mais fortes aju-
dam a diminuir a sobrecarga 
sobre a articulação e sobre 
estruturas como os tendões, 
que são uma sede muito fre-
quente das lesões, em especial 

naqueles esportes que tem as-
sociação com a corrida, os de 
impacto e os de repetição.  

O músculo da região ante-
rior da coxa, o quadríceps é um 
músculo muito importante, 
mas ressalta-se a importância 
de outros grupos musculares 
como o complexo   posterola-
teral do quadril, sendo neste 
o caso o glúteo médio o mais 
importante, os músculos do 
core abdominal e, também os 
músculos intrínsecos do pé. 
Todos devem ser trabalhados 
quando falamos de proteção 
do joelho e  dos movimentos 
que os esportes e as atividades 
físicas demandam, ressalta o 
Dr. Samuel Lopes.

É importante entender que 
cada Esporte vai demandar 
para o joelho, um treino es-
pecífico e para isso, o acom-
panhamento profissional para 
montar uma ficha de treina-
mento, exercícios e estratégias 
mais adequadas para cada 
pessoa, é fundamental, bem 
como o fortalecimento mus-
cular é imprescindível para a 
prevenção destas lesões.

#2-FAÇA AQUECIMENTO
ANTES DA ATIVIDADE FÍSICA

Muitas pessoas associam a 
prática do alongamento antes 

#3- FAÇA EXERCÍCIOS
PROPRIOCEPTIVOS 

 É muito importante a as-
sociação de exercícios proprio-
ceptivos à sua rotina de trei-
nos.

Propriocepção é um termo 

atividade com as articulações e 
o corpo mais protegidos.

Quando se está mais treina-
do em relação à propriocepção, 
ao controle do movimento e 
ao seu equilíbrio, ficamos mais 
longe de ter entorse do joelho 
ou entorse do tornozelo.

Neste caso, estamos fa-
lando da prevenção de lesões 
na corrida, mas o mesmo vale 
para qualquer esporte, como o 
levantamento olímpico, o arre-
messo, com treinos específicos 
de acordo com a modalidade 
e gesto esportivo realizado. 
Quando se associa velocidade, 
deslocamento, trocas de dire-
ção ao longo das atividades, 
quanto maior a capacidade 
de reconhecimento espacial, 
de resposta aos terrenos e aos 
contatos, ou seja, a proprio-
cepção, mais longe está de ter 
uma lesão.

Para quem quer evoluir nos 
esportes ou mesmo quem já 
teve uma lesão ou está no pro-
cesso de reabilitação, é preciso 
inserir  exercícios em que haja 
instabilidade, mudanças de 
direção, superfícies instáveis 
para que a resposta neuros-
sensorial seja treinada, a fim 
de que haja uma melhora da 
capacidade proprioceptivo da 
pessoa.

E para quem nunca teve 
uma lesão, fazer esse tipo de 
trabalho também vai atuar na 
prevenção da ocorrência de 
uma lesão.

Prepare-se e Previna-se! 
Esta é a hora.

do exercício físico, como uma 
estratégia para prevenção de 
lesões, mas não existem tra-
balhos que apontem a real efi-
cácia dos alongamentos antes 
dos treinos para a prevenção 
de lesões.

Por outro lado, um aqueci-
mento dinâmico, ou seja, mo-
vimentos que preparem o cor-
po, as estruturas musculares e 
as articulações para realização 
das práticas esportivas, vão te 
proteger das lesões.

Para a prática de corrida, 
crossfit, futebol e futevôlei, 
dentre outros, os movimen-
tos específicos dos músculos 
e articulações que você mais 
vai utilizar durante a prática, 
são recomendáveis. Ainda que 
sejam movimentos de alon-
gamento, estes precisam ser 
mais dinâmicos para aquecer 
o corpo e também aumentar a 
frequência cardíaca, ajudando 
o indivíduo a ficar pronto para 
realizar a atividade em ques-
tão.

médico que define a capaci-
dade do corpo em reconhecer 
a sua posição e a sua relação 
com o espaço.

A partir dessa propriedade, 
ou seja, fazer com que nosso 
corpo se localize espacialmen-
te, conseguimos realizar mo-
vimentos sem que tenhamos 
que olhar o tempo todo para 
onde estamos indo ou para 
onde vamos pisar.  Consegui-
mos realizar repetição de ges-
tos específicos ao longo das 
atividades, sejam elas cotidia-
nas ou mesmo nas atividades 
esportivas, explica o especialis-
ta, Dr Samuel Lopes.

Trazendo para parte prática 
do dia a dia dos esportes, seria 
desta forma: Um corredor de 
rua está numa trilha e encontra 
um obstáculo. Com a prática de 
exercícios proprioceptivos, ele 
facilmente muda de terreno, 
o corpo se adapta ao tornoze-
lo, ao pé, aos pequenos giros, 
o corpo entende a superfície 
e ele consegue realizar aquela 

Dr. Samuel 
Lopes é 
médico, 
especialista 
em trauma 
do esporte

cial com foto (RG, CNH, etc.) em bom 
estado de conservação; 

• Ter idade entre 16 e 69 anos 
desde que a primeira doação seja 
realizada até os 60 anos (menores 
de idade precisam de autorização e 
presença dos pais no momento da 
doação); 

• Estar em boas condições de 
saúde; 

• Pesar no mínimo 50 kg; 
• Não ter feito uso de bebida al-

coólica nas últimas 12 horas; 
• Após o almoço ou ingestão de 

alimentos gordurosos, aguardar 3 ho-
ras. Não é necessário estar em jejum; 

• Se fez tatuagem e/ou piercing, 
aguardar 12 meses. Exceto para re-
gião genital e língua (12 meses após 
a retirada); 

• Se passou por endoscopia ou 
procedimento endoscópico, aguardar 
6 meses; 

• Não ter tido gripe ou resfriado 
nos últimos 30 dias; 

• Não ter tido Sífilis, Doença de 
Chagas ou AIDS; 

• Não ter diabetes em uso de in-
sulina; 

• Consulte a equipe do banco de 
sangue em casos de hipertensão, uso 
de medicamentos e cirurgias. 

Critérios específicos para
o CORONAVÍRUS: 

• Candidatos que apresentaram 
sintomas de gripe e/ou resfriado de-
vem aguardar 30 dias após cessarem 
os sintomas para realizar doação de 
sangue; 

• Candidatos que viajaram para o 
exterior devem aguardar 14 dias após 
a data de retorno para realizar doa-
ção de sangue; 

• Candidatos à doação de sangue 
que tiveram contato, nos últimos 30 
dias, com pessoas que apresentaram 
diagnóstico clínico e/ou laboratorial 
de infecções pelos vírus SARS, MERS 
e/ou 2019-nCoV, bem como aqueles 
que tiveram contato com casos sus-
peitos em avaliação, deverão ser con-
siderados inaptos pelo período de 14 
dias após o último contato com essas 
pessoas; 

• Candidatos à doação de sangue 
que foram infectados pelos SARS, ERS 
e/ou 2019-nCoV, após diagnóstico 
clínico e/ou laboratorial, deverão ser 
considerados inaptos por um período 
de 30 dias após a completa recupera-
ção (assintomáticos e sem sequelas 
que contraindique a doação).

Banco de Sangue de São Paulo 
Unidade Paraíso 

Endereço: Rua Tomas Carvalhal, 711 
Tel.: (11) 3373-2000 

Atendimento: Segunda a sexta, das 
8h às 17h, e sábado, das 08h às 16h 

Unidade Vila Clementino
Unid Hospital Edmundo Vasconcelos 
Endereço: Rua Borges Lagoa, 1450 - 

Tel.: (11) 5080-4435

na volta às atividades físicas, os cuidados com as lesões no joelho precisam ser redobrados

Saúde & Bem Estar
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o novo normal na educação básica: protocolos de segurança
Quem diria que além de pro-

jetos políticos pedagógicos e re-
gimentos escolares, estaríamos, 
nós pedagogos, em 2020, dis-
cutindo e desenvolvendo proto-
colos de segurança para que os 
alunos pudessem retornar para 
suas aulas nesse “novo normal”.

O importante é pensar uma 
adequação a partir de cada cená-
rio. Podemos nos basear em mo-
delos estrangeiros, porém, não 
podemos deixar de pensar na 
realidade das escolas brasileiras 
e principalmente na disparidade 
que existe entre a escola privada 
e a escola pública.

Assim, para elaboração do 
plano estratégico da volta as au-
las necessitamos de vários cui-
dados, aspectos pontuais como 
uma conversa com um médico 

Por Sandra Bueno
Terapeuta

 
A perda de cabelos, 

seja qual for a causa, afeta 
profundamente o estado 
emocional do paciente. Ela 
é devastadora para qual-
quer pessoa, independen-
temente de seu nível cul-
tural e intelectual. 

O paciente, quando 
chega à clínica pela primei-
ra vez com AA (Alopecia 
Androgenética), está lite-
ralmente angustiado, prin-
cipalmente quando desco-
bre o nome da doença e, 
procurando informações 
na internet, se depara com 
alguns casos avançados e 
isso causa desespero. 

como cuidar e prevenir a “Queda dos cabelos”

Seu estado emocional 
está abalado e a situação 
fica pior quando a tricolo-
gista lhe informa que a do-
ença está relacionada ao 
seu estado psicológico.

Além do paciente ter a 
doença, ainda se sente cul-
pado por ter sido o causa-
dor da mesma. 

Muitos profissionais 
informam-lhe que esta pa-

infectologista torna-se essencial 
para a segurança, respeitando 
cada nível de ensino atendido.

Por exemplo, a educação 
infantil que requer cuidados es-
peciais como o uso do álcool em 
gel que não pode ser manuseado 
sem uma supervisão de um adul-
to, podendo ocasionar proble-
mas maiores ainda, como uma 
queimadura ou uma intoxicação.

O plano estratégico também 
precisa de uma articulação po-
lítica, respeitando as diretrizes 
do Município e/ou Estado. Cabe 
aqui a constituição de comissão, 
com a comunidade escolar, para 
definição e adoção de protocolos 
próprios, com análise dos dados 
epidemiológicos da doença e 
orientações das autoridades sa-
nitárias.

Procedimentos como aferi-
ção de temperatura, limpeza e 
ventilação de ambientes, uso 
de máscara, disponibilização de 
álcool gel 70% e respeito às re-
gras de etiqueta respiratória e de 
distanciamento social, escalona-
mento do acesso de estudantes 
a refeitórios e praças de alimen-
tação serão procedimentos do 
dia-a-dia das instituições esco-
lares.

Segundo o documento divul-
gado pela UNICEF para embasar 
o retorno às aulas, estão entre as 
principais recomendações: evitar 
atividades que gerem aglomera-
ções, fazer escalas para que os 
alunos entrem em horários dife-
rentes, evitar atividades que ge-
rem aglomeração nos intervalos 
e recreio, reduzir tamanhos de 

turmas, aumentar espaçamen-
to entre alunos, realizar treina-
mento de todos os funcionários 
(administrativos, professores, 
pessoal de limpeza,…) para a 
implementação de práticas de 
higiene e distanciamento físico, 
dar treinamento específico para 
equipes de limpeza, de modo a 
realizar a desinfecção dos am-
bientes, sempre usando equi-
pamento de proteção individual 
(EPI), aumentar a intensidade e 
frequência da limpeza, melho-
rar as práticas de tratamento de 
resíduos, monitorar a saúde de 
funcionários e alunos.

Além de fornecer orienta-
ções claras sobre como proceder 
em caso de alguém apresentar 
sintomas, criar espaço para a 
separação temporária dessas 

pessoas, sem fazer qualquer tipo 
de estigma, fornecer orientações 
claras de quem não deve ir à es-
cola, entre alunos e staff (grupos 
de risco), dar ênfase à lavagem 
das mãos e à etiqueta respira-
tória (cobrir a boca e o nariz ao 
espirrar com lenço de papel, des-
cartando-o em seguida no lixo.

Aguardar ou fazer parte das 
comissões de discussão para o 
retorno dos estudantes aos ban-
cos escolares físicos é uma possi-
bilidade que transita entre tomar 
partido, ou apenas, depois fazer 
parte daqueles que culpabilizam 
outras pessoas.

De toda forma, temos que 
ter consciência que qualquer 
medida – retornar ou permane-
cer – tem prejuízos e benefícios. 
Os protocolos de segurança pre-

cisam pensar a escola como es-
paço social de convivência, em 
que os professores e os estudan-
tes estão no pelotão de frente e 
são os primeiros que sofrem as 
consequências. Como os solda-
dos em períodos de guerra que 
seguem todas as etapas do plano 
estratégico do comandante, mas 
sem inocência reconhecem que 
alguns podem ficar à margem.

Escola não é laboratório ou 
depósito de estudante, urge que 
todos possamos reaprender que 
a escola conteudista precisa dar 
espaço para escola de compe-
tências. 

Por
Dinamara Pereira Machado 

e Gisele Cordeiro do Centro Uni-
versitário Internacional - Uninter
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tologia é psicossomática. 
Na realidade foi a perda 
de cabelos que o deixou 
psiquicamente alterado, 
logo, ela é somatopsíquica, 
e não o contrário. 

Cabe ao profissional 
perceber o quanto o pa-
ciente está sendo prejudi-
cado psiquicamente pela 
doença e encaminhá-lo a 
um especialista, não para 
que trate a Alopecia Are-
ata, mas sim lhe dê um 
equilíbrio emocional.  

Como diagnosticar:
Considere, então, como 

ponto de observação, a ne-
cessidade e dor do pacien-
te, com algumas perguntas:

Onde dói? Qual seu 
ponto de ataque? A ideia 
é parar a queda ou repor?

Uma vez entendido a 
dor, fica mais fácil ajustar a 
expectativa com o que ele 
quer e, com isso, decidir 
o que deve ser feito para 

auxiliar no tratamento e 
alcançar o resultado.


