Fatos que são notícias na região, utilidade pública, lazer, entretenimento e informações com credibilidade e imparcialidade...
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Bruno Covas e Guilherme Boulos, candidatos em disputa pela PMSP, buscam votos na periferia
No próximo domingo,
29, o atual prefeito de SP,
cidade com mais de 12 milhões de habitantes a maior
da América Latina, Bruno
Covas(PSDB), tentará permanecer no cargo por mais
quatro anos, porém cai sobre ele a fama de “apadrinhado” de Doria, governador do estado paulista que
apresenta muita rejeição
entre os moradores da capital.
Alguns eleitores pontuam também, de forma negativa, contra o tucano as
obras de reforma das calçadas, implantação da Zona
Azul em bairros residenciais
e a falta de uma atitude
mais enérgica e assertiva
quanto ao combate ao Coronavírus.
Já o adversário em disputa, Guilherme Boulos
(PSOL), tem contra ele a
fama de invasor de propriedades, radicalista e falta de
experiência na vida pública.
Ainda sobre Boulos, alguns
eleitores destacam, negativamente, a ligação do candidato com o ex-presidente
Lula(PT), que foi condenado
e preso pelos crimes de corrupção passiva e lavagem
de dinheiro na ação penal
envolvendo um triplex no
Guarujá.
Os paulistanos estão
atentos às promessas de
campanha de ambos, para
muitos eleitores, principalmente da periferia, o que
realmente importa é se o
próximo prefeito conseguirá
resolver grandes e antigos
problemas da população,
como as enchentes, a falta
de hospitais públicos com

2º Turno
definirá o
prefeito da
cidade mais
populosa
do Brasil
atendimento de especialidades, educação pública de
boa qualidade, incentivo a
pequenas empresas, que
são responsáveis por muitos empregos nos bairros e,
com austeridade, combate
à corrupção, focando nos
funcionários públicos e nas
empresas prestadoras de
serviços à PMSP.
Diante de tantos pontos
apresentados e, para convencer o eleitor de que seu
governo será o melhor para
a população, ambos os candidatos têm buscado nos
bairros da periferia, só na
Zona Leste são mais de 4,5
milhões de habitantes, os
votos necessários para ga-

nhar essa eleição.
Apesar da disputa ser
para definir o próximo prefeito da cidade paulista, o
que está em jogo também é
muito mais que isso, afinal
tanto o Governador Doria
quanto o ex-presidente Lula
e o presidente Jair Bolsonaro estão acompanhando de
perto o resultado da disputa, pois a “Terra da Garoa”,
pode influenciar diretamente na eleição de 2022
para o cargo de Presidente
da República.
Não venda seu voto e
nem vá pela cabeça dos outros - Vote consciente!
Por Alexandre Bueno
Redação
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Política & Economia

Câmara Municipal de São Paulo tem
renovação 2% a menos que em 2016

Thelma Assis
Médica

O Poder Legislativo é
exercido pela Câmara Municipal, composta de 55 vereadores eleitos dentre os
cidadãos maiores de 18 anos
e no exercício dos direitos
políticos.
Não dá pra discutir renovação e novas políticas sociais quando um único vereador, Milton Leite (DEM), é
eleito, por mais 4 anos, para
o sexto mandato consecutivo, já que nos termos da
legislação eleitoral em vigor,
um parlamentar pode ser reeleito por um número ilimitado de vezes.
Com base nos resultados
de renovação na eleição municipal de 2016, os eleitores
da maior capital do país elegeram, neste ano, 1 vereador
a menos como representante
para a Câmara Municipal de
São Paulo (22 novos vereadores eleitos em 2016, 40%
do total de 55, e 21 eleitos
em 2020, cerca de 38%).
A grande novidade e destaque neste ano são dois
mandatos coletivos, não previstos em lei, de Silvia, da
Bancada Feminista, e Elaine,
do Quilombo Periférico, ambos do PSOL. Como o modelo
de candidatura não é previsto
em lei, nessas candidaturas,
o vereador eleito compartilha as decisões do mandato
com um grupo de pessoas,
que exige um acordo informal entre os integrantes.
Além disso, dois transexuais, Thammy Miranda (PL)

Continue se cuidando.
Evite aglomerações.

A população de São Paulo segue fazendo a sua parte contra o coronavírus e, por isso, a cidade
avançou e entrou na fase verde: várias atividades voltaram a funcionar com horário ampliado.
Mas ainda não vencemos esse desafio e não podemos relaxar. Se você tem crianças em
casa, fique atento, porque elas não apresentam sintomas e podem passar o vírus para toda
a família. E para os jovens que precisam sair, redobrem os cuidados para não levar o vírus para
casa, ainda mais se morar com um idoso. Saiba mais em: prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

Se precisar sair, use máscara.
Lave sempre as mãos.

Plenário da Câmara Municipal de São Paulo - Palácio Anchieta
e Erika Hilton (PSOL) foram
eleitos com mais de 40 mil
votos. Também foram eleitas
mais duas mulheres comparando com 2016, totalizando,
assim, 13 cadeiras e um negro a mais, levando para 11
o número de ocupantes ao
novo pleito.
Para a próxima legislatura, a Câmara Municipal de
São Paulo, dispõe, para cada
vereador, uma verba anual
de até R$ 310.612,56 (mé-

Mantenha o distanciamento social.

A vitória marca o retorno da
proteção animal e ambiental
à Câmara Municipal da
maior cidade do país!

SanaBueno
•TERAPEUTA CAPILAR
•ESTETICISTA
•MASSOTERAPEUTA
•PALIATIVISTA

Rua Rio da Bagagem,52
Vila Matilde
97640-2407

PARTIDO

Nº VEREADORES

PT

8

PSDB

8

PSOL

6

DEM

6

REPUBLICANOS

4

PODEMOS

3

PSD

3

MDB

3

PATRIOTA

3

NOVO

2

PSB

2

PL

2

PSL

1

PP

1

PV

1

PSC

1

PTB

1

Eduardo Suplicy (PT):
167.552 votos, Milton Leite
(DEM): 132.716 votos, Delegado Palumbo (MDB): 118.395
votos, Felipe Becari (PSD):
98.717 votos, Fernando Holiday (Patriota): 67.715 votos,
Erika Hilton (PSOL): 60.508
votos, Silvia da Bancada Feminista (PSOL): 46.267 votos,
Roberto Tripoli (PV): 46.219
votos, Thammy Miranda (PL):
43.321 votos, Andre Santos
(Republicanos): 41.584 votos,
Rute Costa (PSDB): 41.546
votos, Eduardo Tuma (PSDB):
40.270 votos, Sansão Pereira
(Republicanos): 39.709 votos,
Luana Alves (PSOL): 37.550
votos, Atilio Francisco (Repu-

Abraços verdes!
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Por Carlos Irineu
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Veja a lista dos 55 vereadores
eleitos em São Paulo:

Evite aglomerações.

AGRADEÇO O APOIO E OS
46.219 VOTOS RECEBIDOS!

dia mensal de R$ 25.884,38)
destinada ao custeio de
serviços gráficos, correios,
assinaturas de jornais, deslocamentos por toda a cidade e materiais de escritório,
entre outras despesas. Com
isso, os gastos anuais chegaram a R$ 17.083.690,80 e R$
68.334.763,20 pelos próximos quatro anos.

Veículo de comunicação da empresa INFOLESTE Editora Jornalística Ltda
A distribuição do Jornal Infoleste é GRATUITA, entregue porta-a-porta, nas principais ruas e avenidas
de alguns bairros da Zona Leste/SP: Estações do Metrô de São Paulo, comércio da região, residências,
indústrias, escolas, universidades, bancas de jornais e repartições públicas.
Vila Matilde - Tatuapé - Vila Carrão - Penha - Vila Guilhermina - Cidade Patriarca
Artur Alvim - Vila Formosa - Vila Talarico - Jardim Maringá - Vila Dalila - Jardim Anália Franco

blicanos): 35.345 votos, João
Jorge (PSDB): 34.323 votos,
Faria de Sá (PP): 34.213 votos, Carlos Bezerra Jr (PSDB):
34.144 votos, Rubinho Nunes
(Patriota): 33.038 votos, Eli
Corrêa (DEM): 32.482 votos,
Donato (PT): 31.920 votos,
Rodrigo Goulart (PSD): 31.472
votos, Alessandro Guedes
(PT): 31.124 votos, Janaína Lima (Novo): 30.931 votos, Adilson Amadeu (DEM):
30.549 votos, Tripoli (PSDB):
30.495 votos, Jair Tatto (PT):
29.918 votos, Celso Giannazi (PSOL): 28.535 votos, Dra.
Sandra Tadeu (DEM): 28.464
votos, Juliana Cardoso (PT):
28.402 votos, Toninho Vespoli
(PSOL): 26.748 votos, Marlon
do Uber (Patriota): 25.643
votos, George Hato (MDB):
25.599 votos, Aurélio Nomura
(PSDB): 25.316 votos, Senival
Moura (PT): 25.311 votos, Alfredinho (PT): 25.159 votos,
Arselino Tatto (PT): 25.021 votos, Fabio Riva (PSDB): 24.739
votos, Isac Félix (PL): 23.929
votos, Camilo Cristofaro (PSB):
23.431 votos, Ricardo Teixeira
(DEM): 23.280 votos, Edir Sales (PSD): 23.106 votos, Ely
Teruel (Podemos): 23.084 votos, Marcelo Messias (MDB):
23.006 votos, Elaine do Quilombo Periférico (PSOL):
22.742 votos, Gilberto Nascimento Jr (PSC): 22.659 votos,
Eliseu Gabriel (PSB): 21.122
votos, Dr. Milton Ferreira (Podemos): 20.126 votos, Sandra
Santana (PSDB): 19.591 votos, Danilo do Posto de Saúde
(Podemos): 19.024 votos, Cris
Monteiro (Novo): 18.085 votos, Sonaira Fernandes (Republicanos): 17.881 votos, Paulo
Frange (PTB): 17.796 votos,
Missionário José Olímpio
(DEM): 17.098 votos, Rinaldi
Digilio (PSL): 13.673 votos.

Este Jornal não se responsabiliza
por matérias assinadas ou
por publicidade paga.

Rua Rio da Bagagem, 78
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Educação & Lazer

A nova rotina dos professores:
adaptações em home office

Fomos pegos de surpresa.
Sem aviso prévio, as rotinas foram
alteradas significativamente por
conta da pandemia e o professor
não fugiu à regra. Antes atuava
presencialmente em ambiente
escolar, com estrutura adequada
e mesmo que em situação precária, estava adaptado a ensinar utilizando os respectivos recursos.
Hoje, o professor atua em sua
casa adaptando um escritório e
um estúdio e mesmo os mais tradicionais, se depararam aos desafios de utilizar as ferramentas da
educação à distância.
As residências foram transformadas em salas de aulas improvisadas, adaptando-se ao novo
formato de docência. Os nossos
pequenos e grandes alunos também foram impactados pelo isolamento social, que se alastrou pelo
mundo desde meados de fevereiro. É possível recordar claramente
das primeiras notícias sobre as
mortes causadas pela covid-19
na China, mas o que ninguém
imaginava é que o vírus chegaria
em nosso país, na nossa cidade,
no nosso bairro e até em nossos
lares.
Por conta disso, medidas de
urgência foram tomadas pelos go-

vernantes e a educação e demais
setores sofreram mudanças. Os
professores tinham em sua rotina, o planejamento e aplicação de
conteúdo em formato presencial,
além de corrigir provas, participar
de reuniões pedagógicas e cursos
de formação continuada, hoje
acumulam atribuições que são
heranças da pandemia.
Há relatos que essas demandas aumentaram significativamente nos últimos meses, isso
porque a didática e a metodologia aplicada no ensino à distância
diferem da educação presencial.
Um dos fatores que preocupam
os professores é a estrutura física
que essa modalidade de ensino
exige. O professor precisou realizar investimentos para adequar
o seu espaço familiar em espaço
também de trabalho, possibilitando a gravação de vídeos e transmissão de orientações e aulas
online.
A internet, ou melhor, uma
mega internet, é item indispensável nesse processo, seguido do
computador com câmera e microfone, do celular para receber
as inúmeras mensagens enviadas
pela coordenação da escola, dos
pais, dos alunos, da secretaria de

educação e de todos os envolvidos no processo educacional.
Isso tudo, aliado a necessidade de
passar todo o conteúdo da disciplina, da preocupação com a evolução e compreensão dos alunos
da nova apresentação dos conteúdos, necessidade de preencher as listas de chamadas, dos
relatórios pedagógicos exigidos
pela coordenação, da pressão psicológica e com a qualidade do ensino. Precisou-se de alguns meses
para perceber o resultado desse
fenômeno: profissionais estressados e assoberbados de tarefas,
dividindo as rotinas profissionais,
no mesmo espaço domiciliar.
No entanto, é possível afirmar
que não existe culpado por essas transformações profissionais
e o que temos é uma pergunta:
o que fazemos diante de todos
esses desafios? A resposta mais
sábia é que precisamos nos reinventar enquanto professores. O
professor tem a oportunidade de
colocar em prática, as inúmeras
formações continuadas realizadas
nos anos de formação e docência
e que não foram aplicadas em
sala de aula por medo ou insegurança de se aventurar nas novas
tecnologias.
O “novo” formato de docência
ressignificou os professores para
uma nova realidade. Ansiosos, esperamos que essa pandemia não
perdure por muito tempo e que
essa lição a “duras penas” mostre que na educação existe espaço para todas as modalidades de
ensino e que a melhor saída é a
adaptação aos novos e velhos desafios do ensino à distância.
Por Marina Aggio
Mestre na Área de Linguagem Cultural e Corporal - Uninter

Momento Inside Shows
CINEMA: Com a reabertura dos cinemas em São Paulo, a Warner lança o remake do clássico
“Convenção das Bruxas”, o filme chegou aos cinemas em 19 de Novembro e promete ser tão
bom quanto a versão de 1990.
Convenção das Bruxas é uma adaptação do livro de Roald Dahl, a nova versão tem direção de
Robert Zemeckis e trás no elenco grandes nomes como Anne Hathaway e Octavia Spencer e
muitos efeitos especiais.
A história acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas
em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção, pretendendo transformar todas as crianças do mundo em ratos.
FILME: A Netflix preparou o mês de Novembro para o lançamento de vários filmes e series
com temáticas de natal.
Começando com o filme “Missão de Natal”, que teve estreia em 5 de Novembro e apresenta
uma missão real e tradicional anual da força aérea.
No dia 13 de Novembro o musical de natal “Uma Invenção de Natal”, teve estreia na plataforma e está sendo aclamado pelos seus números bem elaborados e um elenco diversificado
e talentoso.
O filme “A Princesa e a Plebeia: Nova Aventura” estreou em 19 de Novembro e trás a protagonista Vanessa Hudgens interpretando três personagens.
Para finalizar os filmes de natal, no dia 25 de Novembro estreia “Crônicas de Natal 2”, com
uma nova aventura e os irmãos Teddy e Kate mais crescidos, e ainda, a série natalina “Dash &
Lily” também ganhou o coração dos amantes da Netflix e mostrou um romance moderno de
uma forma bem diferente.

Por Luccas Callejon
Canal no Youtube: Inside Shows
Instagram: LuccasCallejon
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O céu aponta mudanças e
imprevistos em projetos ou
em atividades que envolvam
um grupo de pessoas. Esteja
atento a demissões, cortes
e promova posturas novas
para reformular as finanças.
Você está em condições de
se posicionar com coragem.

O céu traz rompimentos e
cortes com uma pessoa significativa. A experiência tem
um efeito maior no setor profissional, mexendo com a sua
imagem pública e com contatos comerciais. O setor afetivo, porém, também pode ser
tocado.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER
(21/06 a 21/07)

É preciso romper com valores desgastados para promover os projetos de uma
forma mais eficaz no trabalho. O céu aponta uma
decisão importante a ser
tomada com um grupo de
pessoas. Os projetos merecem a sua atenção.

É crucial desapegar-se de
ideias que não funcionam
mais, seja na concretização
de projetos ou na relação
com amigos. É um dia para
assumir as rédeas da situação, tomando decisões melhores e atuando com liderança.

LEÃO

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

O relacionamento fica em
destaque e retrata uma
pessoa em conflitos e com
dificuldades para realizar
as mudanças necessárias. A
flexibilidade deve ser exercida. Se fizer isso, novas decisões virão, com a intenção
de trazer oportunidades.

O céu fala de cortes e demissões no trabalho. A rotina merece a sua atenção
e precisa ser reorganizada
para que você obtenha os
resultados que almeja. É um
dia agitado, mas com boas
oportunidades para tomar
as decisões com assertividade.

LIBRA

ESCORPIÃO

É importante ter consciência
dos seus talentos e dos seus
interesses pessoais para tomar decisões financeiras assertivas. O autovalor fica em
destaque e deve ser exercido para tomar um rumo
em trâmites comerciais
ou em relações afetivas.

Você vai sentir a necessidade de resolver questões familiares e domésticas. Uma
decisão deve ser tomada,
porém existem conflitos e
dificuldades para interagir
com as mudanças de maneira flexível. Uma conversa
com uma pessoa é importante.

(22/07 a 22/08)

(23/09 a 22/10)

(23/10 a 21/11)

Em entrevista dada
ao vivo, pelo Instagram,
a Ana Paula Araujo, Xuxa
voltou a revelar detalhes
dos assédios que sofreu e
que, por esse motivo, inclusive, ela não faz terapia.
Segundo a apresentadora,
ela foi assediada por uma
psicóloga durante a sessão
de análise. “A última terapeuta que tive me tocou”,
afirmou.
A contratada da Record
TV contou que tentou fazer terapia na época em
que seus pais se separaram. “Eu tenho o sono
muito leve, porque muitas
vezes fui tocada à noite.
Tentei fazer terapia, fiz por
dois meses”, disse Xuxa,
referindo-se aos abusos
que sofreu na infância.
“Conheci três analistas

que eu precisava relaxar,
colocava música e incenso
para eu dormir. Em algum
momento da terapia, eu
acabei dormindo. Quando
acordei, ela estava me tocando”, relatou.
A eterna Rainha dos
Baixinhos declarou que
depois disso nunca mais
buscou esse tipo de tratamento. Ela ainda usou
João de Deus para fazer
uma analogia, explicando
que pessoas que deviam
curar acabam ferindo.
“Às vezes a gente busca
ajuda. Por exemplo, o João
de Deus. Muita gente foi
lá para curar um trauma
Desde o assédio, apresentadora não conseguiu voltar a ou alguma coisa parecida,
e foi tocada por ele”, disfazer análises
se Xuxa, que foi vítima de
antes de escolher [a te- me fazia falar com algu- abuso sexual até seus 13
Fonte: ODia.IG
rapeuta em questão]. Ela mas almofadinhas, dizia anos.

culinária
Ingredientes:
•500 g de macarrão caracolinho cozido e escorrido
300 g de bacon cortado em
cubinhos
3 tomates cortados e sem
semente
1 cebola grande picada
salsinha a gosto
3 colheres (sopa) de maionese
2 dentes de alho picados
2 colheres (sopa) de azeite
350 g de mussarela ralada
ou picada
50 g de queijo ralado

MACARRÃO AO FORNO COM
BACON E MUSSARELA

rar.
Acrescente o azeite, o alho, a
MODO DE PREPARO:
Coloque o bacon em uma cebola e os tomates.
panela e misture até dou- Em um refratário, coloque o

DICA

de

ESTUDO

O que fazer para não se dar
mal nos Vestibulares?
SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/01)

É importante expressar o
que pensa com colaboradores, colegas de trabalho
ou colocar um movimento
novo em sua rotina e em
seu trabalho. A flexibilidade
vai ajudá-lo a organizar as
ideias e atuar com liderança
e autonomia.

Pode haver preocupações
financeiras e avaliações de
como deve atuar com os
seus projetos, levando em
consideração o seu potencial
e a sua vocação. É momento de renovar tudo. O céu o
auxilia a tomar decisões assertivas em prol da família.

AQUÁRIO
(21/01 a 19/02)

PEIXES
(20/02 a 20/03)

A vida exige de você flexibilidade para interagir com o
formato da sua nova vida.
As experiências em família
ou a forma de enxergar o
futuro precisam ser encarados com entendimento.
Haverá a oportunidade de
expressar o que pensa.

A relação com algumas pessoas do seu convívio afeta o
seu estado emocional. Provavelmente a situação não
está sob o seu controle e
acaba exigindo mais de você.
Desapegue-se de ideias
limitantes e foque no desenvolvimento financeiro.

macarrão, a maionese, a salsinha, a mussarela e os ingredientes refogados.
Misture bem e polvilhe quei-

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Ctrl+(?),
atalho para
imprimir,
no Word
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Órgão que Amassador
assegura a de alho
aplicação Molha;
irriga
das leis

(?) Niño,
fenômeno
que altera
o clima

Segura
com força
Identifica
o sangue

Organização de
produtores rurais
Período de
24 horas
Ovo de
piolho

Consoantes de
"rota"

(?)2, o gás
carbônico
Misturar
Pá do
barco
Sem
conteúdo

Hortaliça
de sabor
amargo

sorvido.
Sendo auditivo, visual ou sinestésico, você precisa conhecer 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 concluídas.
Com isso, sua produtividade aumentará e seu estudo não
será maçante! Você vai tentar
aplicar o Pomodoro em sua
vida?
Para mais dicas como essa,
siga
@_jubbueno

Acredita
(?) mágico:
dispositivo
de portas

Equipe italiana da F1
Letra do
genérico

Ana (?),
pioneira da
Enfermagem (BR)

Apelido
dado ao
petróleo

Cair de
cama

O ano 2020 não tem sido
nada comum, todos precisamos
nos adaptar às mudanças que a
pandemia trouxe consigo. Para
os estudantes, principalmente
os vestibulandos, conseguir desenvolver métodos de estudo
não está sendo uma tarefa fácil.
Nem todos os alunos possuem as mesmas facilidades
para adquirir conhecimento:
alguns têm preferência em assistir vídeos explicativos, outros
optam por ver podcasts, fazer fichas de resumo etc. Isso se deve
ao tipo de aprendizado que essas pessoas se encaixam que,
segundo especialistas, são VISUAL, AUDITIVO e CINESTÉSICO.
Por isso, cada um deve compreender em qual dessas três
categorias se encontra para que
o conhecimento possa ser ab-

jo ralado.
Leve ao forno médio para
gratinar o queijo e está
pronto para servir.

Aquele
que inspeciona um
trabalho
(?) Juan:
o homem
conquistador

(?)
Pereira,
ator português

"(?) melhor
quem ri
por último" (dito)

Investiga
políticos
corruptos
(sigla)

Jogada de
habilidade
no futebol

País do
povo
judeu
(?) Barroso,
compositor
Sílaba de
"tanto"

O que
falta no
pastel de
"vento"

Na parte
posterior
Cair, em
espanhol

A madrinha da
Cinderela
(Lit. inf.)

1, em
algarismos
romanos

Catinga
(bras.)
Gálio
(símbolo)

(?)maria,
oração
católica

Perfume;
aroma
Contagem
do tempo
de vida

BANCO

O Correio
Nacional

O numeral
como "trigésimo"
23

Solução
C
G R O
E L
A
H
C O
M O
E
S O R
C P I
L E
A R I
R A S
T R
C I A
A V E
N A L

TOURO
(21/04 a 20/05)

S
F
U R O N E
O E C E R
G A R R
A
T
D I A
I L O
R
P E R V I
A
O N
Z
D R I B
H E I O
A C
T
F
A C A
A G R A N
D A D E
A
O R DI

ÁRIES

P
O
A D
E
R
J
S U
D
I
E
R C
I
A
F R
I
O

(21s/03 a 20/04)

Xuxa revela ter sofrido
abuso durante terapia:
‘Acabei dormindo’

2/el. 3/don. 4/caer. 6/israel. 7/ferrari — recheio.

HORÓSCOPO
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Saúde: Novembro Azul

Câncer de próstata atinge
65 mil brasileiros por ano
Todo mês de novembro
a saúde masculina entra em
foco e a campanha “Novembro Azul” chama a atenção
da população para a conscientização e importância da
prevenção do câncer de próstata. Segundo o urologista do
São Cristóvão Saúde, Dr. Cristóvão Barbosa Neto, a ação é
muito importante para que
seja realizada uma prevenção
adequada, ou diagnóstico
precoce, dando assim, mais
qualidade de vida e maiores
chances de cura ao paciente.
O urologista explica que a
próstata está localizada na região baixa do abdômen, mais
precisamente na pelve, muito próxima a bexiga. “O órgão
tem como principal função
auxiliar na produção do líquido seminal que é expelido
junto com o espermatozoide
quando o homem ejacula.
Esse líquido mantém o esperma vivo e ajuda a se movimentarem para que se tenha
a fertilidade preservada.”
O câncer de próstata é o
crescimento desordenado de
células malignas na região.
Com isso, tem-se nódulos e
um aumento de PSA - Antígeno Prostático Específico
(enzima com algumas características de marcador tumoral ideal, sendo utilizado para
diagnóstico, monitorização e
controle da evolução do cân-

cer). “A testosterona, hormônio que todo homem produz,
estimula o crescimento das
células tumorais na próstata, isso não quer dizer que
a testosterona causa o câncer, mas se o homem tem o
tumor e toma ou repõe esse
hormônio, ele estimula o
crescimento, causando consequências negativas”, alertou o urologista.
O Instituto Nacional do
Câncer (Inca) estima que
mais de 65 mil casos de tumor na próstata surjam em
2020, isso representa quase
25% de todos os cânceres
na população masculina. Um
dos principais fatores de risco
é a idade do homem. O pico
acontece entre pacientes
com mais de 60 anos, mas o
exame preventivo para população geral deve ser feito
após os 50 anos. “É raro que
homens com menos de 40
anos tenham câncer de próstata, mas existem os fatores
de risco que devem ser considerados, como a população
afrodescendente, que tem
uma incidência maior que o
restante, e casos na família
quando em primeiro grau,
como pai e irmão, esses devem fazer a prevenção a partir dos 45 anos. Além disso,
existe uma outra situação
rara, na qual começamos a
fazer o toque e o PSA anual

a partir dos 40 anos, que é a
mutação do gene BRCA2”, explicou o Dr. Cristóvão.
Outro fator que mostra o
quanto o exame preventivo
é importante, é o fato de o
câncer de próstata ser assintomático no início da doença. Os sintomas são sentidos
apenas em estágio avançado,
como dor óssea, devido a metástase do tumor ser no osso,
e dor ao urinar, pois quando o
tumor está no centro começa
a comprimir o canal da urina,
a uretra. Além disso, também
pode haver sangue na urina.
Segundo o urologista do
São Cristóvão Saúde, as chances de cura são muito elevadas quando diagnosticado
precocemente e bem tratado. “Há dados comparando o
câncer de próstata em países
desenvolvidos a países subdesenvolvidos, que mostram
que nos países desenvolvidos, tem-se uma campanha
mais efetiva assim, o diagnóstico precoce é feito em larga

escala e a cura é muito maior
quando comparado aossubdesenvolvidos, que ao diagnosticar o tumor já está em
estágio mais avançado.”
Vale lembrar que o exame
PSA não substitui o toque,
isso porque há dois tipos de
tecidos: um no centro e outro na parte externa, e quase
todos os cânceres de próstata iniciam na parte externa,
lá que aparece o nódulo em
grande parte dos casos.
“O diagnóstico é feito
com uma biópsia que diz se
no fragmento tem o tumor.
Então divide-se para checar
se está localizado ou se espalhou, assim é solicitada uma
ressonância de próstata (para
ver se localmente tem alguma invasão) e a cintilografia
óssea com a intenção de verificar se há metástase. Uma
vez constatado um tumor
localizado na próstata, os tratamentos são: radioterapia e
cirurgia”, finalizou o urologista, Dr. Cristóvão Neto.

Primeiro lote da CoronaVac com
120 mil doses chegou ao Brasil
Por Flávia Albuquerque
Agência Brasil

As 120 mil primeiras doses da CoronaVac, vacina
contra a covid-19, desenvolvida pelo laboratório
Sinovac, em parceria com
o Instituto Butantan, chegaram na manhã da última
quinta-feira (19) a São Paulo. O material foi importado da China pelo governo
de São Paulo e desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
A CoronaVac é uma
das quatro vacinas contra
o novo coronavírus (Sars-CoV-2) que estão sendo
testadas no Brasil. O governo de São Paulo firmou
acordo para a compra de
46 milhões de doses e para
a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan. Entretanto, a Agência
Nacional de Vigilância Sa-

O governador João Doria, o diretor do Instituto Butantan, Dimas
Covas, e o secretário Estadual de Saúde, Jean Gorinchtey, acompanharam a chegada do lote

nitária (Anvisa) ainda não ra fase de testes, quando é
autorizou a utilização da aplicada em humanos. Até
vacina, que está na tercei- o momento a vacina mos-

trou segurança e eficácia,
segundo os estudos.
Na chegada ao aeroporto de Guarulhos, o governador João Doria (PSDB)
disse que estava lá “para receber essa carga que ajuda
a salvar a vida de milhares
de brasileiros”. O secretário estadual de Saúde, Jean
Gorinchteyn, destacou que
“o sentimento é de esperança”. Segundo ele, “Esse
é o momento mais próximo que temos de voltar
ao nosso normal.” Os dois
estavam acompanhados
do presidente do Instituto
Butantã, Dimas Covas.
No último dia 17, uma
publicação da revista científica Lancet mostrou que
a Coronavac é segura e
tem capacidade de produzir resposta imune 28 dias
após sua aplicação em 97%
dos casos.

COVID-19: definição de
prioridade da vacinação
se dará após testes
Segundo Ministério, processo ocorrerá
após autorização da Anvisa
A definição de quais públicos serão priorizados na
vacinação contra a covid-19
será feita após a conclusão
dos testes pelos laboratórios e institutos que estão
conduzindo diferentes pesquisas para desenvolver o
tratamento. A afirmação
foi feita pelo Ministério da
Saúde em entrevista coletiva realizada na quinta-feira
(19), em Brasília.
Representantes da pasta apresentaram o que há
até o momento de planejamento para a imunização
contra a covid-19. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros,
disse que ainda será preciso delimitar como serão
destinadas as doses a partir
de mais informações sobre
vacinas. Também será preciso aguardar a confirmação de registro juntamente
à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
“Para definição dos
grupos prioritários há necessidade premente que
estudos de fase III das vacinas estejam concluídos,
porque só assim teremos
certeza de quais grupos
prioritários terão melhor

alcance”, declarou.
O secretário acrescentou que deverão ser levadas em consideração diferentes variáveis sobre a
vacina para definir quem
poderá receber o tratamento primeiro e como se
dará o programa de imunização. “Precisamos entender o perfil da saúde, qual
o esquema de vacinação,
quais são os dados de segurança, qual o tipo de
frasco, qual a duração e a
estabilidade da vacina após
o frasco ser aberto no posto de saúde, quais as condições de armazenamento”,
explicou.
Medeiros acrescentou
que os estudos também
poderão considerar a situação epidemiológica de
diferentes
localidades.
“Como critérios, precisamos avaliar a situação
epidemiológico, a situação
da doença, entendermos
a doença tanto em coeficiente de hospitalização e
de mortalidade. Todos os
estudos contribuem para
definirmos os grupos prioritários”, completou.
Por Jonas Valente
Agência Brasil
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Cotidiano

Shopping Anália Franco inaugura
decoração de Natal com atrações para
encantar clientes de todas as idades
Esse ano o Shopping Anália
Franco traz como tema o Natal
“Vale Acreditar nos Sonhos”.
Logo na entrada principal do
mall, uma árvore de 14 metros
de altura tornará mais brilhante a parte externa do empreendimento somada a uma decoração com luzes e pingentes
na fachada.
Na parte interna, a Praça
de Eventos será tomada por
uma decoração vermelha e
dourada com a tradicional árvore de 13 metros e muitos
ursos animatrônicos compondo o local. Uma estrela e um
sino serão cenários iluminados para fotos. Os visitantes
poderão trocar a cor dos dois
elementos, por meio de um
pedal, para garantir registros
incríveis mantendo a segurança. Um Papai Noel de 5 metros
de altura completará o espaço
principal, para alegria de crianças de todas as idades.
E, para matar a saudade
do Papai Noel, o shopping
conseguiu com exclusividade,
instalar uma câmera escondida na casa do bom velhinho.
Dessa forma, os clientes assistirão em tempo real o que
ele está fazendo. Será possível
observá-lo cozinhando, fazendo ginástica na sala, respondendo mensagens no celular,
conferindo os pedidos na fábrica de brinquedos, entre
outras atividades do dia a dia.
Para falar com ele, é só enviar
uma mensagem para o WhatsApp do shopping. O Noel irá

A decoração possui alternativa para garantir a tradicional
foto com o bom velhinho
responder por áudio todas as
crianças que mandarem sua
cartinha em forma de recado.
Completando a magia, ninguém ficará sem a tradicional
foto com o Papai Noel. O mall
disponibilizará um totem simulador e irá presentear a
todos com o registro impresso desse encontro. Além da

foto tradicional, será possível
escolher outros looks do bom
velhinho para uma foto ainda
mais divertida, como Noel de
pijama, com roupa branca, xadrez e etc.
Vale ressaltar que todas
as regras de distanciamento
e protocolos de higiene serão
respeitadas no período.

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

*”As drogas só levam
a três caminhos:
Cadeia, Manicômio
ou Cemitério”
* Mauro Borges

Mágicas
e Pegadinhas

esperando por você no
Atrium Shopping

R Giovanni Battista Pirelli, 155
Vila Homero Thon
Santo André
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