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Adoção e abandono de
animais domésticos

aumentam durante a pandemia 

Ter, em casa, a companhia de 
um animal doméstico pode repre-
sentar, para muitos, uma forma 
de espantar a solidão que afeta 
boa parte da população em meio 
à pandemia e ao isolamento so-
cial dela decorrente. Essa tendên-
cia tem sido percebida nos últi-
mos meses, segundo especialistas 
consultados pela Agência Brasil.

A adoção de um pet, no en-
tanto, requer alguns cuidados. 
Principalmente para evitar uma 
outra tendência também percebi-
da desde a chegada da covid-19: 
o aumento do número de animais 
abandonados – algo que poderia 
ser evitado caso a pessoa tivesse 
consciência das responsabilida-
des que existem por trás da ado-
ção de um animal doméstico.

A influência da pandemia na 
relação das pessoas com seus 
pets foi percebida pelo Centro de 
Zoonoses/DF. De acordo com o 
médico veterinário, entre janeiro 
e setembro de 2020 o número 
de adoções de animais registra-
dos pela Gerência de Vigilância 
Ambiental e Zoonoses (Gvaz) foi 

maior do que o dobro do registra-
do em todo o ano anterior, quan-
do a pandemia não havia ainda 
chegado ao país.

Lado bom e lado ruim
Médica veterinária especiali-

zada em felinos e cirurgia, Natás-
sia Miranda identificou mudanças 
“tanto para o lado bom como 
ruim” na relação das pessoas com 
seus pets após a pandemia ter 
chegado ao país. “Animais que 
viviam muito sozinhos, princi-
palmente os cães, se mostraram 
muito mais felizes com a presença 
dos donos em situação de teletra-
balho. Afinal, cães vivem em ma-
tilhas e se sentem melhores com 
companhia”, explica.

“Porém, alguns gatos se mos-
traram nitidamente incomodados 
devido à mudança na sua rotina. 
E, se tem uma coisa que o gato 
não gosta, é de mudança na ro-
tina. Isso acaba influenciando na 
alimentação, ingestão hídrica e 
até mesmo na eliminação de uri-
na e fezes, trazendo problemas 
importantes de saúde”, acrescen-
tou.

Adoção de um pet
requer alguns cuidados
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Cobrança de Zona Azul na região 
da Vila Matilde já está valendo

Desde o último feriado, 
(12), em algumas ruas e ave-
nidas da Vila Matilde, funcio-
nários de empresa prestadora 
de serviço à CET(Companhia 
de Engenharia de Tráfego) 
vêm instalando placas de si-
nalização sobre a cobrança da 
Zona Azul, sistema de estacio-
namento rotativo pago na via 
pública. 

A região da Vila Matilde 
recebeu, recentemente, as 
primeiras 456 vagas rotativas 
e 155 vagas para motocicleta. 

Moradores e comerciantes 
da região reclamaram que fo-
ram pegos de surpresa, pois 
em momento algum recebe-

ram a informação que o sis-
tema de estacionamento na 
região sofreria essa mudança. 

“Eu sou comerciante aqui 
no bairro há mais de 15 anos 
e não sabia dessa mudança, 
acho que a prefeitura ou al-
guém da CET deveria colocar 
faixa ou distribuir panfletos 
para avisar a gente, pois já 
está difícil ter algum lucro com 
essa pandemia, agora só me 
faltava ser multado na porta 
da loja sem saber que isso já 
estava valendo” desabafou 
Edinaldo J.S. (57).

A nossa reportagem entrou 
em contato com a Subprefei-
tura Penha que respondeu 

não ter conhecimento, mas 
acreditava  que talvez seria fei-
to um período de adaptação.

O que diz a CET
Por e-mail a Companhia 

de Engenharia de Tráfego res-
pondeu que já está valendo a 
cobrança, pois de acordo com 
as leis de trânsito, a partir do 
momento que é feita a demar-
cação das vagas e instalado a 
sinalização vertical, imedia-
tamente, entra em vigor as 
novas regras. A cobrança será  
feita através de aplicativo no 
sistema digital e o motorista 
poderá obter mais informa-
ções através do telefone 156 
ou pelo site cetsp.com.br

Multa
O valor da multa de Zona 

Azul é R$195,23. O motorista 
ainda leva 5 pontos em sua 
CNH e o seu carro pode ser 
removido da vaga por estacio-
namento irregular, segundo o 
CTB.

Lembrando que, devido à 
pandemia do novo Coronaví-
rus, há a suspensão da “Zona 
Azul” em um raio de 300m das 
regiões ao entorno de hospi-
tais, ambulatórios, UBS, UPA, 
AMA, PS, dentre outros esta-
belecimentos de prestação de 
serviços de atendimento assis-
tencial de urgência e emergên-
cia voltados a área de saúde.

Moradores e comerciantes foram surpreendidos com a mudança no sistema de estacionamento do bairro

andressa
urach
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Desde a Praça Ver. João Ap. de Paula(Toco), passando pela 
Rua Dona Matilde, Av Waldemar C. Pereira e algumas tra-
vessas - Horários diferentes: verificar a placa de sinalização

Entre as recomendações de 
Menna Barreto àqueles que pre-
tendem adotar um animal de 
estimação está a de, antes, ama-
durecer bem a ideia e levar em 
consideração o fato de que terá 
uma companhia pelos próximos 
10 anos. “É um planejamento a 
longo prazo e uma responsabili-
dade muito grande com um ani-
mal que, assim como as pessoas, 
necessita de cuidados especiais 
nos primeiros meses de vida; de 
visitas regulares ao médico vete-
rinário; de vacinas e vermífugos, 
entre outras coisas”.

Agência Brasil
Pedro Peduzzi
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Santo André

Feira do Empreendedor do Sebrae 
está com inscrições abertas

Evento será realizado entre os dias 22 e 26 de novembro,
com programação 100% digital e totalmente gratuita

Desde o último dia 21, es-
tão abertas as inscrições para 
quem quiser participar da Feira 
do Empreendedor do Sebrae, 
que neste ano será 100% di-
gital. Entre os dias 22 e 26 de 
novembro, donos de pequenos 
negócios e pessoas interessa-
das em empreender terão a 
oportunidade de conhecer so-
luções, participar de palestras 
e ouvir histórias inspiradoras 
para enfrentar os desafios do 
mercado no pós-pandemia. As-
sim como nas outras edições, 
a inscrição e o acesso a toda 
a programação são gratuitos, 
bastando acessar:
feiradoempreendedor2020.com.br 

O Sebrae preparou para a 
FEDIGITAL2020 uma programa-
ção variada para atender a di-
versos públicos - desde aquele 
que está dando os primeiros 
passos no empreendedorismo 
até quem já está pensando em 
dar um novo rumo no seu negó-

Alunos do ensino médio
poderão retornar às escolas 
a partir de 3 de novembro

Decisão da área da Saú-
de foi baseada no resulta-
do parcial da primeira fase 
do Censo Sorológico para 
SARS-COV-2. Volta dos es-
tudantes será voluntária e 
não é recomendada para 
os que convivem com pes-
soas do grupo de risco. 

Conforme orientação 
da área da Saúde, a Pre-
feitura de São Paulo irá 
autorizar o retorno às au-
las para alunos do ensino 
médio das redes munici-
pal, estadual e privada, 
a partir do dia 3 de no-
vembro. De acordo com 
o Conselho Nacional de 
Educação, a volta dos es-
tudantes será voluntária 
e deverá seguir os proto-
colos sanitários já esta-

belecidos. Para os alunos 
do ensino infantil e funda-
mental, continuam auto-
rizadas apenas as ativida-
des extracurriculares. 

A decisão da área da 
Saúde foi baseada na par-
cial da primeira fase do 
Censo Sorológico para 
SARS-COV-2, realizada en-
tre 1 e 29 de outubro em 
servidores e escolares da 
Rede Municipal de Ensino 
e dos Centros da Criança e 
do Adolescente (CCAs). Os 
resultados confirmaram 
também as indicações das 
oito fases com adultos 
e das quatro fases com 
crianças de 4 a 14 anos 
do inquérito sorológico, 
realizado na cidade. Estas 
ações têm como objetivo 

controlar a cadeia epide-
miológica da Covid-19 e 
introduzir medidas para 
evitar a disseminação da 
doença. 

O Censo Sorológico Es-
colar é uma ação que en-
volve as secretarias mu-
nicipais da Saúde (SMS), 
Educação (SME) e Assis-
tência e Desenvolvimen-
to Social (SMADS), com o 
objetivo de testar 192 mil 
pessoas em sua primeira 
etapa. Até 29 de outubro, 
foram chamados para tes-
tagem voluntária crian-
ças do 3º e 9º ano (com 
idades de 9 e 13 anos), 
alunos do ensino médio 
(com idades entre 14 e 19 
anos), professores e pro-
fissionais de apoio. 

cio. Serão mais de 70 atrações, 
incluindo palestras, talks (bate-
-papos) e oficinas ao longo de 
cinco dias de evento. 

“A experiência da pandemia 
nos mostrou que os pequenos 
negócios que se saíram melhor 
nesse período foram aqueles 
que entenderam a importân-
cia da transformação digital e 
da busca por inovação”, afirma 
o diretor-superintendente do 
Sebrae-SP, Wilson Poit. “Com a 
Feira 2020, nós vamos levar ao 
público ferramentas e soluções 
para que eles possam encarar 
essa nova realidade com mais 
qualidade, menos perdas e 
mais eficiência”, completa. 

O modelo digital da Feira do 
Empreendedor 2020 trará no-
vas experiências aos visitantes, 
com o acesso a um ambiente 
que permitirá que conheçam 
cerca de 100 estandes virtuais 
com as melhores oportunida-
des de negócios e soluções para 

as micro e pequenas empresas. 
Para isso, será utilizada uma 
plataforma em realidade virtual 
3D, proporcionando uma me-
lhor experiência de navegação 
aos visitantes, permitindo aces-
so imediato aos expositores, 
conteúdos e atendimento. 

Os empreendedores tam-
bém poderão acessar o aten-
dimento remoto com poucos 
cliques, conseguindo conversar 
com os consultores do Sebrae, 
que estarão disponíveis para 
tirar dúvidas e orientá-los para 
que façam as melhores esco-
lhas nesse momento. 

A plataforma digital da Fei-
ra do Empreendedor também 
disponibilizará uma ferramen-
ta com as melhores ofertas de 
crédito para os pequenos ne-
gócios, além de um espaço de 
networking, onde tanto clien-
tes como expositores poderão 
criar e trocar cartões de visitas 
virtuais. 

O Brasil precisa olhar para as PMEs
Responsáveis por mais de 

80% dos resultados de merca-
do e do crescimento do Brasil 
nos últimos anos, as pequenas 
e médias empresas deverão ser 
as responsáveis pela retomada 
da economia pós covid-19. Sai-
ba por que o Brasil precisa olhar 
para esse mercado e quais me-
didas podem ser benéficas para 
o futuro próximo.

“As PMEs funcionam como 
um termômetro da economia 
do país – se elas vão bem, o 
país vai bem e vice-versa. Por 
isso, certamente as pequenas e 
médias empresas serão as res-
ponsáveis pela recuperação do 
Brasil”. A frase é do Headhun-
ter, especialista em recolocação 
executiva, Marcelo Arone.

Para ele, o Brasil precisa 
olhar mais amiúde para esse 
mercado e esse olhar vai além 
da questão do recrutamento e 
seleção, embora essa seja uma 
área especialmente importan-
te na retomada. “A retomada 
vai passar pela oferta de crédi-
to, que deverá ser realizada de 
uma forma mais ampla pelos 
bancos”, explica ele, que segue: 

“vamos precisar de muita ajuda 
para que haja um fôlego maior 
no próximo ano”.

Outro ponto que Marcelo 
observa é a questão política: 
“será necessário acelerar o pro-
cesso das reformas administra-
tiva e tributária, por exemplo, 
para garantir que essas empre-
sas tenham maior capacidade 
de receber aporte de fundos, 
inclusive de outros países. Para 
isso, será preciso diminuir o cus-
to Brasil, não tem outro jeito”, 
enfatiza o especialista em re-
crutamento de líderes. A expec-
tativa é que, já em 2021, essas 
reformas aconteçam.

Um fator importante para o 
especialista, é a questão de re-
cuperação jurídica das empre-
sas, que precisa, urgentemente, 
ser modernizada. “Embora mui-
tos empresários veja a recupe-
ração judicial com maus olhos, 
ela é uma ferramenta importan-
tíssima que as empresas, espe-
cialmente as menores, podem 
usar para se reequilibrar e evitar 
a falência”, explica.

“Com a economia mais equi-
librada ou em um caminho de 

equilíbrio”, lembra Marcelo, 
“sobe no palco principal a área 
de atração e seleção de pesso-
as”. A partir do momento em 
que as empresas vislumbram 
uma retomada, mesmo que no 
logo prazo, vão buscar pessoas 
comprometidas e engajadas, 
que sejam relevantes no proces-
so de recuperação.

Marcelo termina enfatizan-
do que, se essa mesma pergun-
ta fosse feita no final de 2019, 
quando não imaginávamos o 
que vinha pela frente, a respos-
ta seria a mesma: “sim, as PMEs 
são o coração econômico, hoje, 
do Brasil”. A diferença, segun-
do ele, é que, com a pandemia, 
mais do que nunca essas empre-
sas precisam se reorganizar e 
voltar à ativa, contratar pessoas 
e retomar crescimento.

E, para isso, segundo Marce-
lo Arone, é preciso que haja um 
olhar apurado, mais oferta de 
crédito e medidas que ajudem 
os líderes a colocar os vagões 
novamente nos trilhos.

Por Marcelo Arone
Headhunter - Formado em 
Comunicação e Marketing
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Por Luccas Callejon
Canal no Youtube: Inside Shows
Instagram: LuccasCallejon

Momento Inside Shows
FILME: A plataforma de streaming Netflix, lançou no dia 21 de Outubro o novo suspense psi-
cológico chamado “Rebecca: A Mulher Inesquecível”, filme dirigido por Ben Wheatley.
Rebecca: A Mulher Inesquecível é uma adaptação do livro do mesmo nome, da escritora 
Daphne du Maurier, em 1940 foi lançado a primeira adaptação para os cinemas, com direção 
de Alfred Hitchcock. 
No filme conhecemos uma jovem de origem humilde, que se casa com um rico nobre cha-
mado Maxim, eles se mudam para sua intimidadora mansão Manderley, na costa da Inglater-
ra. Chegando lá, a garota passa a viver às sombras da falecida Rebecca, a misteriosa esposa 
anterior de seu marido, descobrindo, aos poucos misteriosos segredos sobre o seu passado.
Crítica: A fotografia do filme e toda a parte de direção de arte ficaram incríveis, os enquadra-
mentos conseguem reproduzir bem os momentos do filme, algumas cenas ajudam a manter 
o mistério e o suspense em torno de Rebecca. 
Quando temos a reviravolta principal do filme ele fica perdido, com soluções um pouco força-
das e quebra de personalidade da protagonista, a falta de química do casal principal também 
é um grande problema. 

A Netflix também lançou nesse mês de Outubro “A Maldição da Mansão Bly”, série dirigido 
por Mike Flanagan. 
A Maldição da Mansão Bly é baseada no livro “A Volta do Parafuso” como tema principal, mas 
também com outras obras de fantasmas de Henry James. 
Sinopse: A série se passa em 1898 e vai acompanhar uma mulher sem emprego, que começa 
a trabalhar de Au Pair na mansão Bly.  

OUTUBRO ROSA:

Nosso corpo tem história, 
carrega marcas e gera vida 
e, por isso, deve ser cuidado, 
amado e protegido. Celebrado 
mundialmente desde os anos 
90, o Outubro Rosa foi criado 
pela fundação americana Su-
san G. Komen for the Cure (em 
português, Susan G. Komen 
para a cura) e é uma campa-
nha sensível, que incentiva o 
contato e conhecimento entre 
mulheres e o seu corpo para 
combater o câncer de mama.

No Brasil, segundo o Ins-
tituto Nacional de Câncer 
(INCA), essa é a doença que 
mais acomete mulheres no 
país e são estimados 66.280 
novos casos em 2020. Além 
disso, o câncer de mama é a 
principal causa de mortes en-
tre as mulheres brasileiras e, 
no mundo, essa doença fica 
em segundo lugar, apenas do 
câncer de pulmão.

O câncer de mama se de-
senvolve a partir da multiplica-
ção desordenada das células 
da mama que formam um tu-
mor maligno, podendo evoluir 
rapidamente ou lentamente, 
dependendo do tipo de tumor 
e comportamento apresenta-
do pela doença. São incomuns 
em pessoas com menos de 35 
anos, sendo mais frequente 
acima dos 50 anos de idade.

Sintomas:
Os sintomas mais comuns, 

são o aparecimento de nó-
dulo (“caroço”) endurecido 
na mama e/ou na axila, ge-
ralmente indolor no início da 
doença (em 60% dos casos), 
alterações da pele que reco-
bre a mama (aspecto de “cas-
ca de laranja”, retrações, alte-
ração da cor da pele), mamas 
assimétricas, secreções pelo 
mamilo, em mulheres que 
não estejam amamentando. 
Como os homens também 
têm mama, é interessante res-
saltar que o câncer de mama 
também acomete homens, 
contudo são relatados em me-
nos de 1% dos casos da doen-
ça.

Fatores de risco:
O risco do câncer de mama 

está relacionado ao aumento 

Movimento alerta a população sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama
Prática de hábitos saudáveis reduzem em até

30% as chances de desenvolver a doença

da idade, fatores hormonais, 
como por exemplo, o início 
da menstruação antes dos 12 
anos e menopausa após os 55 
anos de idade e a reposição 
hormonal na menopausa. Ser 
mulher é um fator de risco 
pelo menos 100 vezes maior 
do que ser homem. O risco 
é mais elevado, também em 
indivíduos obesos ou sobre-
peso, fumantes, aqueles com 
hábito de consumir bebidas 
alcoólicas e o sedentarismo. 
Os fatores genéticos também 
são importantes, pois ter um 
parente de primeiro grau com 
câncer de mama, aumenta o 
risco da doença, todavia isso 
não significa ser portador de 
câncer hereditário. Felizmente 
o câncer de mama hereditá-
rio, ou seja, com genes her-
dados dos pais, é responsável 
por apenas 5 a 10% dos casos.

Antigamente, o tratamen-
to local do câncer de mama 
era muito radical e a maioria 
das mulheres eram submeti-
das à mastectomia (retirada 
cirúrgica da mama inteira). 
Hoje são oferecidas cirurgias 
conservadoras, com a retira-
da apenas do tumor ou de um 
segmento da mama afetada 

pela doença. Mesmo que seja 
necessário a mastectomia, a 
mulher pode optar, na maioria 
das vezes, pela reconstrução 
imediata da mama, evitando 
a sensação de mutilação pela 
doença.

Prevenção:
Para prevenir a doença, 

o autoexame das mamas e o 
acompanhamento médico é o 
melhor caminho para realizar 
o diagnóstico precoce, funda-
mental para a realização do 
tratamento. Seu médico vai 
indicar quais exames neces-
sários para o diagnóstico da 
doença, como o ultrassom das 
mamas e mamografia.

Para diminuir o risco da 
doença, opte por uma dieta 
saudável, pratique exercícios 
físicos regulares e não fume. 
Segundo o INCA, cerca de 30% 
dos casos podem ser evitados 
quando essas medidas são 
adotadas na rotina das pesso-
as.

Conheça o seu corpo e ao 
menor dos sintomas, procure 
seu médico.

Compartilhe informações, 
fique atenta, apoie outras mu-
lheres ao seu redor e não dei-
xe de consultar o seu médico.

Sexta-feira(30) é o último dia para
realizar matrículas e rematrículas

na rede estadual de São Paulo

Processos podem ser realizados de forma online ou presencialmente 
nas escolas, diretorias de ensino e postos do Poupatempo

Sexta-feira(30) 
é o último dia 
para interessa-
dos em ingres-

sar ou permanecer na rede 
estadual de São Paulo em 
2021 realizarem matrícu-
las e rematrículas. Para 
ambos os casos, os pais, 
responsáveis com alunos 
com mais de 18 anos po-
dem procurar qualquer es-
cola estadual ou diretoria 
de ensino.  

 Para os alunos que já 
fazem parte da rede, a so-
licitação também pode ser 
feita de forma no online 
pelo aplicativo Minha Es-

cola SP ou pela plataforma 
Secretaria Escolar Digital 
(SED) (https://sed.educa-
cao.sp.gov.br/saiba-como-
-acessar). Dentro do am-
biente virtual basta seguir 
este caminho: Área do res-
ponsável > Gestão escolar 
> Interesse rematrícula.  

Aos que ainda não es-
tão na rede e desejam fa-
zer a matrícula, o caminho 
para o processo online é 
por meio desse link (ht-
tps://sed.educacao.sp.gov.
br/NCA/PreInscricaoOnli-
ne/login). Neste caso, os 
postos do Poupatempo 
também são pontos de ins-

crição.   
Atividades

complementares
No momento na ma-

trícula, alunos e respon-
sáveis poderão selecionar 
oportunidades adicionais 
oferecidas pela Secreta-
ria Estadual da Educação 
como os cursos idiomas 
oferecidos pelos Centro 
de Estudos e Línguas; o 
modelo de ensino técnico 
do Novotec desenvolvido 
em parceria com o Centro 
Paula Souza; o 4º ano op-
cional do ensino médio; e 
a matrícula em escolas de 
tempo integral. 
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UrACh rEBAtE CrítiCAS AO 
nOVO ViSUAl: “nA igrEjA 

EStãO OS PiOrES dEMôniOS”

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

O desapego é necessário 
para que haja superação de 
obstáculos que surgem no 
trabalho. É um período óti-
mo para assumir as rédeas 
com sabedoria e atuar com 
reconstrução. É um período 
positivo para se relacionar, 
viajar e estudar.

Você está curando profun-
damente as relações afeti-
vas. A experiência envolve 
os filhos ou os afetos amo-
rosos. Nascem novas per-
cepções de suas necessida-
des pessoais. É um período 
favorável para promover 
decisões financeiras e inves-
timentos.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Há transformações pro-
fundas no formato de sua 
vida, de uma forma geral. O 
setor profissional é o mais 
afetado. As transformações 
são positivas e o céu o aju-
da a superar grandes obstá-
culos. É um período em que 
é preciso olhar mais para si 
mesmo.

Há superação no relaciona-
mento. O céu fala sobre as 
transformações pelas quais 
você vem passando no cam-
po afetivo ou em relações 
comerciais. Existem novas 
oportunidades em outra ci-
dade ou em outro país. Os 
assuntos familiares ficam 
em destaque.

É um ciclo importante de 
superação. Você está em 
condições de se relacionar 
com as pessoas do seu con-
vívio de uma forma diferen-
te e mais interessante para 
o seu desenvolvimento. 
É um período importante 
para promover o bem-estar.

Há superação de grandes 
obstáculos em família. O 
ciclo fala sobre a habilida-
de emocional para intera-
gir com o passado e varrer 
qualquer tipo de memória 
que trave a sua jornada. É 
um período para promover 
amizades e projetos.

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

Você está superando gran-
des obstáculos emocionais 
e transformando os seus 
valores. É chegada a hora 
de seguir a sua jornada com 
determinação e foco em 
suas próprias competências 
e em sua vocação. É um pe-
ríodo bom para promover 
os estudos.

Hoje é um dia para escutar 
a sua intuição. O céu pede 
que você se aproprie dos 
seus projetos e faça os seus 
sonhos valerem a pena. 
Sonhar é preciso para edi-
ficar novas estruturas. É 
um período positivo para 
lidar com investimentos.

Assumir as rédeas profis-
sionais é necessário. O céu 
expõe as responsabilidades 
para que seja possível cons-
truir um futuro próspero e 
promissor, porém é preciso 
ter uma postura desapegada 
e uma consciência mais espi-
ritual da sua jornada.

Os projetos passam por trans-
formações profundas e as 
mudanças geram um novo 
estado de consciência. As 
crenças limitantes estão sen-
do superadas. É momento 
para promover o seu trabalho 
com boas relações e parce-
rias.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Novas estruturas no traba-
lho são edificadas. Você está 
superando os obstáculos no 
trabalho, assim como as 
condições do ambiente de 
trabalho. É um período para 
olhar mais para si mesmo e 
focar em suas necessidades 
pessoais e em sua imagem.

Você está em condições de 
entender melhor as suas 
necessidades de afeto e as 
pessoas do seu convívio lhe 
dão suporte para auxiliá-lo 
neste novo ciclo. É um pe-
ríodo importante para ana-
lisar em silêncio como dese-
ja guiar o relacionamento.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

Solução

BANCO 12

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

GLR
AUXILIAR

AUMENTADO
TEETIL
EAUREO

CANALEGA
TRASEIRO

DIAORNAR
OCREGFT

IGIULIA
DIOEIA

CALIBRAP
DESDEMÃO

RESTABENS

Perso-
nagem de
"A Grande
Família"

Lista de 
super-

mercado

Posição
de joga-
dor no

basquete

Principal
artéria 

do corpo

Desacom-
panhado;
sozinho

Graça
Aranha,
escritor

Letra do
remédio
genérico

O que liga
uma coisa

a outra

Próton
(símbolo)

Sentido de 
movimen-
tação do
trânsito

Proprie-
dades;
posses

A começar
de

Fica como
sobra

Dá
pressão de
ar ao pneu

(bras.)

A cor do
barro

Deus, em
italiano

Na parte
posterior

(?) e noite:
24 horas

Assistente;
ajudante
Que foi

ampliado

(?)-parto,
período de
resguardo

Brado de
montaria
Cama, em

inglês

(?) Gam,
atriz 

Terreiros de
Candomblé

Decorar;
enfeitar

Que pensa
só em si

Da cor
do ouro
Cultivar
a terra

O sinal
"~"

Tornar a
levantar 

Estação de
televisão
como o

SBT

"Amei (?)
Ver",

música

Parte cortante da
lâmina da faca

Caráter do documento
registrado em cartório 

Conso-
antes de

"lata"

Exame de raios X
Embar-
cação 
de luxo

3/bed — dio. 4/ilês — ocre. 5/áureo — canal — liame — lineu.

PASSATEMPO

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

HORÓSCOPO

A apresentadora An-
dressa Urach mudou o 
visual e adotou um estilo 
parecido com a época que 
era miss bumbum. Ela tam-
bém gravou um vídeo para 
rebater os crentes que es-
tão mandando mensagens 
criticando e chamando de 
pecado a mudança. Uma 
limpa nas redes sociais 
também chamou a aten-
ção dos internautas.

Urach se afastou do vi-
sual que adotou desde que 
se converteu como crente. 
Em uma publicação no Ins-
tagram, ela aparece com 
aplique loiros no cabelo e 
unhas pintadas de verme-
lho. Em um vídeo postado 
na mesma rede social, a 
apresentadora da Record 
fez críticas às pessoas re-
ligiosas que mandaram 
mensagens dizendo que a 
mudança de visual é peca-
do.

Ele mandou essas pes-
soas a “cuidarem da pró-
pria vida” e disse que men-
sagens como essa são o 
motivo pelo qual “muita 
gente hoje em dia tem pa-

vor de igreja, de crente”. A 
publicação foi em 24/10, 
mas começou a repercutir 
no último dia.

“Estou fazendo esse ví-
deo para convidar os reli-
giosos, os fariseus, os acu-
sadores a pararem de me 
seguir. Tá bom? Pecado 
é os maus olhos, é o jul-
gamento, as palavras que 
saem das bocas das pesso-

as. É quando você em vez 
de orarem pela vida das 
pessoas e coloca um mon-
te de palavras ruins sobre 
ela”, disse.

“Então, meu querido 
amigo irmão, sabe por que 
as pessoas muitas vezes 
saem da igreja? Porque 
dentro da igreja está os pio-
res demônios. Aqueles que 
se dizem crentes, aqueles 

que se dizem de Jesus, mas 
são as primeiras as lavarem 
as pessoas para o fundo do 
poço. Cuide da sua vida, 
meu irmão. A Bíblia foi fei-
ta para cada um cuidar da 
sua vida”, prosseguiu.

Urach também reba-
teu quem disse que fazer 
bronzeamento é pecado. 
“Guarde sua fé para ti! Se 
(para) você colocar uma 
unha, fazer um mega (hair) 
é pecado, cuida da sua 
vida, meu irmãozinho! Não 
me segue! Vai seguir outro 
irmãozinho que não faz. Te-
nha tua fé para ti. A Bíblia 
fala da maneira que você 
julga seu irmão será julga-
do. Então Jesus veio para 
salvar os pecados, e dos 
quais eu sou a pior. Então, 
se você está preocupado 
com a minha alma, ore por 
mim”, pediu. 

Segundo os internautas, 
a apresentadora também 
apagou uma série de fotos 
nas redes sociais, principal-
mente a que aparece de 
cabelo curto. Ela também 
teria deixado de seguir vá-
rias contas.

CULINÁRIA hALLoweeN

INgrEDIENTES:
•100 g de margarina
•50 g de açúcar
•2 ovos
•essência de baunilha
•300 g de farinha de trigo
•50 g de amêndoas para fa-
zer as unhas
•1 pitada de sal
•geleia de morango

MODO DE PrEPArO:
Junte a manteiga, açúcar, 
ovos, a pitada de sal e a es-
sência de baunilha.
Bata na batedeira ou à mão.

Coloque a massa no filme 
plástico, faça uma bola e cubra 

com o mesmo.
Deixe descansar por 30 minu-

tos a 1 hora, na geladeira.
Faça as formas como os de-
dos e marque onde encai-
xará as amêndoas.
Coloque uma amêndoa na 
ponta para imitar as unhas.
Use a geleia para colar e dar 
o efeito de sangue.
Com um garfo pode se fazer 
as marcas dos dedos.
Leve ao forno por 20 mi-
nutos a 180ºC ou até que 
fiquem dourados.
A quantidade de biscoitos 
depende do tamanho que 
você fizer.

dedo de bRUxA

No Instagram, ela aparece com aplique loiros no cabelo 
e unhas pintadas de vermelho

DICA De eSTUDO

2020 não foi um ano nada 
comum, todos precisamos nos 
adaptar às mudanças que a pan-
demia trouxe consigo. Para os 
estudantes, principalmente os 
vestibulandos, conseguir desen-
volver métodos de estudo não 
está sendo uma tarefa fácil.

Nem todos os alunos pos-
suem as mesmas facilidades 
para adquirir conhecimento: 
alguns têm preferência em as-
sistir vídeos explicativos, outros 
optam por ver podcasts, fazer fi-
chas de resumo etc. Isso se deve 
ao tipo de aprendizado que es-
sas pessoas se encaixam que, 
segundo especialistas, são VI-
SUAL, AUDITIVO e CINESTÉSICO. 

Por isso, cada um deve com-
preender em qual dessas três 
categorias se encontra para que 
o conhecimento possa ser ab-

sorvido.
Sendo auditivo, visual ou si-

nestésico, você precisa conhe-
cer a técnica de gerenciamento 
de tempo Pomodoro, criada em 
1980 e promete aumentar sua 
produtividade.

Essa metodologia consiste 
em programar um timer com 
25min e, durante esse período, 
esteja 100% focado em suas 
tarefas. Quando esse tempo 
acabar, tenha um descanso de 
5min, aproveitando para dar um 
“ok” em suas obrigações já con-
cluídas. 

Com isso, sua produtivida-
de aumentará e seu estudo não 
será maçante! Você vai tentar 
aplicar o Pomodoro em sua 
vida?

Para mais dicas como essa, 
siga       @_jubbueno

Como estudar para os 
Vestibulares?
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Saúde & Bem Estar

dor nas costas pode esconder outros 
problemas de saúde, diz especialista

A pandemia do novo coro-
navírus afetou a vida da po-
pulação de diversas formas e 
provocou uma série de alte-
rações na saúde dos brasilei-
ros. Em abril, as buscas pela 
expressão “dor nas costas” 
no Google dispararam. A ra-
zão é o aumento do número 
de pessoas que sofrem com 
o problema, conforme cons-
tatou um estudo desenvolvi-
do pela Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), 
em parceria com Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
com a Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). O 
levantamento apontou que 
41% das pessoas entrevista-
das sentem dores na coluna.

Frequentemente, pen-
samos que a má postura ou 
permanecer muito tempo 
sentado são algumas das 

Estudo brasileiro comprova aumento do número de pessoas que sofrem de dores nas costas

causas dessas dores, mas o 
PhD em Neuroanatomia e fi-
sioterapeuta Mario Sabha diz 
que a dor nas costas é tam-
bém um indicativo de outros 
problemas de saúde, como 
um desequilíbrio na região 
do baixo ventre. “As dores 
nas costas podem ter origem 
nas vísceras baixas ou em ór-
gãos como rins, fígado, útero 
e intestino”, afirma.

Sabha explica que, em 
mulheres, a dor na coluna 
pode ser um sinal de desor-
dens no útero e nas tubas 
uterinas, que resultam em 
um desconforto na região 
lombar que, muitas vezes, 
exames laboratoriais não 
detectam.”Essas desordens 
provenientes de endometrio-
se, vistos, tumores benignos 
ou malignos no útero, podem 
causar vários desequilíbrios 
na cavidade abdominal, afe-
tando os músculos da coluna 
lombar e suas articulações e 
isso pode estar diretamente 
relacionado com as dores nas 
costas”, explica.

O fisioterapeuta alerta 
que a prevenção não deve ser 
feita apenas com atividades 
de alongamento ou fortale-
cimento, pois sem o acompa-
nhamento de um profissional 
que consiga diagnosticar as 
causas e realizar o reequi-

líbrio dessas disfunções, as 
dores podem se agravar. 
“Existem pessoas que fa-
zem musculação para tentar 
amenizar o problema e pio-
ram o movimento, pioram as 
causas e as dores depois do 
exercício. Agora que estamos 
ficando mais tempo em casa 

e, por consequência, mais 
horas sem nos movimentar-
mos, é ideal colocar no radar 
um profissional qualificado 
que faça um atendimento in-
tegral à saúde”, ressalta. 

Ele afirma que a osteopa-
tia, a quiropraxia e a medi-
cina tradicional chinesa são 

grandes aliadas na prevenção 
e tratamento de dores nas 
costas e vão além das co-
nhecidas manipulações que 
promovem estalos na coluna. 
“Existem técnicas que são re-
alizadas através do abdômen, 
dos músculos, das articula-
ções, por exemplo. Por meio 

delas, conseguimos fazer os 
reajustes necessários para 
que as compressões na colu-
na sejam amenizadas. É claro 
que a racionalização desse 
trabalho e fortalecimento 
dos músculos também são 
importantes, mas em um se-
gundo momento”, afirma.

Mario Sabha - fisioterapeuta e 
mestre em Anatomia Humana 

“CoronaVac será a vacina do Brasil”, diz 
doria, ao agradecer à Anvisa por compra

Discussão sobre o imunizante chinês com Butantan gerou atrito 
entre governador paulista e o presidente Bolsonaro

O governador do Esta-
do de São Paulo, João Doria 
(PSDB), publicou, na tarde do 
último sábado, 24, no Twitter 
um agradecimento à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) pela liberação de 
importação da CoronaVac. “A 
CoronaVac será a vacina do 
Brasil”, escreveu o governador 
tucano.

A discussão sobre o imu-
nizante chinês esquentou o 
embate entre o governo de 
São Paulo e o Palácio do Pla-
nalto nesta semana e provo-
cou uma “saia justa” entre o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e um de seus mi-
nistros.

Na quarta-feira, Bolsona-
ro desautorizou o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, a 
importar a vacina chinesa, de-
cisão anunciada um dia antes.

No fim da tarde de sexta-
feira, 23, a importação de seis 

milhões de doses do imuni-
zante produzida pelo labora-
tório chinês Sinovac, a pedido 
do Instituto Butantan em ca-
ráter excepcional, foi autori-
zada pela Anvisa.

O Butantan deve receber a 
tecnologia chinesa para pro-

dução da vacina em larga es-
cala no País.

No Twitter, o governador 
paulista escreveu no sába-
do(24): “Agradeço a postu-
ra coerente e autônoma da 
Anvisa, ao liberar compra 
inicial de 6 milhões de doses 

da CoronaVac. Reforçamos a 
importância da liberação de 
insumos para a produção das 
outras 40 milhões de doses. A 
CoronaVac será produzida em 
SP, no Butantan. Será a vacina 
do Brasil.”

Fonte:Correio24hs
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Somos a
contabilidade
ideal para
o empresário
moderno.

A contabilidade da sua empresa 
de forma prática, segura e organizada. 
Fale com nosso time de contadores
e traga a sua empresa para quem
está pronto para o futuro.

#VemPraDe l tha

Fale conosco

Atendimento
Telefone: (11) 5521-4454
WhatsApp: (11) 97097-5164

#VemPraDeltha
deltha@delthacont.com
www.delthacont.com

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

Quais são as regulamentações para 
propaganda eleitoral no carro?

Eleições 2020

Você sabia que existem regras que determinam o que é permitido e o que não é? 
O descumprimento das normas pode resultar em multas de até R$ 25 mil

Em tempos de campanha, é comum ver carros 
com adesivos de candidatos circulando pelas ruas 
ou até mesmo escutar propaganda eleitoral de al-
gum político vindas do alto falante de um veículo

O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) informa uma série 
de disposições que determi-
nam quais são as condutas 
válidas e quais são ilícitas 
para a propaganda eleitoral 
referente às eleições 2020. 
Entre elas, o TSE trata sobre 
as condições para adesivar 
veículos com propaganda po-
lítica.

Para essa eleição, o má-
ximo que um veículo pode 
receber de adesivagem é de 
0,5m². Essa área inclui todo 
o material impresso fixado, 
não apenas um dos lados, 
por exemplo. Anteriormente, 
o número permitido era su-
perior. Para se ter uma ideia, 
durante a campanha para as 
eleições de 2014, era possível 
utilizar até 4m² no total.

Se o dono do veículo/can-
didato desejar colar um ade-
sivo no para-brisa traseiro, 
ele pode, desde que o mate-
rial seja microperfurado.

Propaganda eleitoral
sonora

Existem regras específicas 
também para a propaganda 
eleitoral sonora. Lembra da-

queles carros de som que an-
davam pelas ruas tocando o 
jingle de um candidato? Atu-
almente, este tipo é proibido 
pelo TSE. A utilização de au-
tomóveis veiculando campa-
nha política é restrita a parti-
cipação em eventos especiais 
e previamente organizados, 
como passeatas, carreatas, 
ou mesmo durante comícios.

Apesar da propaganda so-
nora ser permitida nos casos 
citados acima, ela deve seguir 
diversas especificações. De 
maneira alguma o som vindo 
dos carros pode ultrapassar 
80 decibéis perceptíveis a 
sete metros de distância do 
local onde encontra-se a ori-
gem do som. Com um deta-
lhe: a permissão vale para o 
horário das 8h às 22h até o 
dia anterior da eleição. A úni-
ca ocasião em que pode-se 
extrapolar este horário é em 
campanha de encerramento.

Além disso, há determi-
nação do máximo de potên-
cia do som para cada tipo de 
veículo. No caso de um carro 
comum com sistema de som, 
essa potência deve ser de até 

10 mil watts. No caso de um 
minitrio, o limite deve ficar 
entre 10 mil e 20 mil watts 
no caso de estar presente em 
carreata ou reunião. Já no 
caso de um trio elétrico du-
rante um comício, o máximo 
permitido é de 20 mil watts.

Em qualquer ocasião, os 
veículos de som devem res-
peitar a distância mínima de 

200 metros de determinados 
locais, como hospitais, esco-
las, teatros, igrejas, sedes de 
tribunais judiciais, sedes de 
governo, entre outros.

Quando as permissões
são concedidas?

Todas essas permissões 
são concedidas para os perí-
odos de campanha que, no 
caso das eleições deste ano, 

terminam no dia anterior à 
votação. Ou seja, dia 14 de 
Novembro, referente ao pri-
meiro turno, propaganda 
eleitoral de qualquer nature-
za, seja por meio de veículos 
ou não, é considerada boca 
de urna se realizada no dia do 
pleito, o que é crime.

Quem faz a fiscalização 
da propaganda política são 

os TREs (Tribunais Regionais 
Eleitorais) de cada região. 
Estes órgãos podem aplicar 
multas que variam de R$ 5 
mil a R$ 25 mil para o respon-
sável, seja ele quem divulgou 
ou quem contratou a propa-
ganda eleitoral, caso provado 
que teve conhecimento das 
infrações.

Fonte: UOL Carros


