
Vacina
no Brasil
Vacinação contra 
o covid-19 pode 
começar em 
fevereiro,
diz Pazuello
Veja pág. 5

Ano IX - EdIção: no 98
São PAULo/SP - dEzEMBRo/2020

fUndAdoR: ALEXAndRE BUEno 
dISTRIBUIção GRATUITA

DezemBro
laranja

É tempo de
despertar a 
sociedade sobre 
o câncer de pele

pág. 5

www.infoleste.com.br
atendimento@infoleste.com.br 

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

alok 
DJ lança 

Projeto Social 
e faz doação 

Milionária

Veja na  
Pág. 4

D E  14  D E  N O V  A  3 0  D E  D E Z

A CADA R$ 3OO EM COMPRAS 1 NÚMERO DA SORTE PARA CONCORRER A

03 vales-compras

1OO
130 vales-compras

5
CADASTRE SUAS NOTAS EXCLUSIVAMENTE 

VIA APLICATIVO MULTI**, QUANDO E ONDE 
QUISER. BAIXE, CADASTRE E CONCORRA!

PARTICIPAÇÃO: PESSOA FÍSICA MAIOR DE 18 ANOS, COM CPF VÁLIDO, RESIDENTE NO BRASIL. SORTEIO REALIZADO PELA 
LOTERIA FEDERAL. CONSULTE AS LOJAS PARTICIPANTES, O NÚMERO DO CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DA SECAP, DATAS DE 
SORTEIO E APURAÇÃO DOS GANHADORES E DEMAIS CONDIÇÕES NO REGULAMENTO NO SITE WWW.SHOPPINGANALIAFRANCO.COM.BR 
E NO APP MULTI. **APP MULTI DISPONÍVEL GRATUITAMENTE PARA SMARTPHONES. IMAGENS ILUSTRATIVAS. GUARDE OS CUPONS FISCAIS.

1811_SAF_NatalCampanha_Anuncio_146x260mm.indd   2 25/11/2020   10:53:24

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

Avenida Aricanduva é líder do 
ranking de roubo de veículos em SP

A avenida Aricanduva 
aparece na primeira posi-
ção no ranking de vias com 
maior número de roubos 
de veículo em São Pau-
lo. Os dados são da SSP, 
(Secretaria de Segurança 
Pública) referentes aos 
meses de janeiro a outu-
bro comparado ao mesmo 
período do ano de 2019, 
divulgados com base em 
boletins de  ocorrência.

O estudo mostra ainda, 
os horários em que os cri-
mes costumam acontecer. 
Os maiores índices foram 
registrados entre sextas-Crimes são mais frequentes entre sexta e domingo, das 18h até a meia-noite cidade de SP

-feiras e domingos. Cerca 
de 50% dos roubos. Se-
gundo o estudo, 52% dos 
roubos acontecem entre 
as 18h e 00h.

Além da Aricanduva, 
outras três avenidas da 
zona leste aparecem na 
pesquisa, são elas: aveni-
da Sapopemba, avenida 
Rageb Chohfi e avenida 
Jacú Pêssego.

Segundo a PM, essas 
regiões são conhecidas 
por suas lojas de auto-pe-
ças. Muitas delas funcio-
nam como desmanches 
ilegais.

A PM ainda recomenda 
aos compradores sempre 
solicitar a nota fiscal de 
qualquer item em lojas de 
peças automotivas.

Ainda segundo dados 
da SSP, o número de ca-
sos registrados de roubo 
de veículos teve queda de 
35,8% entre os meses de 
janeiro a outubro, com-
parados ao ano de 2019. 
Segundo a PM, a queda 
pode ter relação com a di-
minuição do movimento 
provocado pela pandemia 
do novo coronavírus.

Fonte noticias.R7.com
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*”As drogas só levam
a três caminhos:

Cadeia, Manicômio
ou Cemitério” 

* Mauro Borges

Polícia Militar de SP recebe as
primeiras viaturas blindadas

O Governador João Do-
ria entregou, na última 
segunda-feira (14), as 20 
primeiras viaturas blinda-
das destinadas à Polícia 
Militar. Os veículos fazem 
parte de um investimento 
total de R$ 10,7 milhões 
para a aquisição de 70 
veículos do tipo que irão 
proporcionar mais segu-
rança aos agentes durante 
atividades de policiamento 
preventivo e ostensivo. 

“As viaturas vão ga-
rantir mais segurança aos 
policiais e eficiência na 
pronta-resposta nas ruas 
de todo o Estado de São 
Paulo, melhorando as con-
dições de segurança para 
a nossa população. Será a 
primeira polícia do Brasil 
a ter tamanha quantida-
de de veículos blindados a 
serviço dos seus policiais 
e da sua população”, afir-
mou Doria. 

A compra de viaturas 
blindadas é um dos com-
promissos da atual gestão 
e foi realizada por meio de 
uma ata de registro de pre-
ços para a aquisição veícu-
los do modelo SUV. As ou-
tras 50 viaturas, que fazem 
parte do pacote, devem 
ser entregues na primeira 
quinzena de 2021. 

“Ao proteger mais os 
nossos policiais, estamos 
protegendo mais também 
a população do Estado de 

Rodízio Municipal de Veículos segue 
em vigor neste fim de ano e em janeiro

Seguindo as recomendações da área da Saúde, Prefeitura decide manter o Rodízio Municipal 
de Veículos e demais restrições durante os dias úteis deste fim de ano e do mês de janeiro

A Prefeitura de São Pau-
lo, por meio da Secretaria 
de Mobilidade e Transportes 
(SMT) e da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS), infor-
ma que, por recomendação 
das autoridades de saúde do 
município, decidiu manter o 
funcionamento normal do 
Rodízio Municipal de Veícu-
los no período de Natal, Ano 
Novo e durante o mês de 
janeiro. Também continuam 
valendo normalmente o ro-
dízio de placas para veículos 
pesados (caminhões) e as 
demais restrições: Zona de 
Máxima Restrição à Circula-
ção de Caminhões (ZMRC) e 
a Zona de Máxima Restrição 

Neste ano o Shopping 
Anália Franco traz como 
tema o Natal “Vale Acredi-
tar nos Sonhos”. E nesta data 
que é tempo de amor e doa-
ção ao próximo, o mall realiza 
uma campanha de arrecada-
ção para o Bompar (Centro 
Social Nossa Senhora do Bom 
Parto) que existe há mais de 
70 anos  e realiza cerca de 

Shopping Anália Franco realiza campanha de arrecadação para o BOMPAR

10 mil atendimentos por dia 
para crianças, adolescentes, 
jovens, famílias, pessoas em 
situação de rua e idosos.

Os clientes podem doar 
roupas, cobertores, calçados 
ou alimentos não perecíveis. 
O ponto de arrecadação está 
no piso Lírio e a campanha 
acontecerá até o dia 31 de 
dezembro.

ao Fretamento (ZMRF). 
Durante o rodízio os veí-

culos ficam impedidos de 
circular no Centro Expan-
dido, incluindo as vias que 
delimitam o chamado Mini 
Anel Viário, formado pelas 
marginais Tietê e Pinheiros, 
avenidas dos Bandeirantes 
e Afonso D´Esccragnole Tau-
nay, Complexo Viário Maria 
Maluf, avenidas Tancredo 
Neves e Juntas Provisórias, 
Viaduto Grande São Paulo e 
avenidas Professor Luís Iná-
cio de Anhaia Melo e Salim 
Farah Maluf. A restrição é 
válida somente de segunda 
a sexta-feira, exceto feria-
dos. 

Segunda-feira: veículos com 
finais de placa 1 e 2

Terça-feira: veículos com 
finais de placa 3 e 4

Quarta-feira: veículos com 
finais de placa 5 e 6

Quinta-feira: veículos com 
finais de placa 7 e 8

Sexta-feira: veículos com 
finais de placa 9 e 0

Transitar em locais e ho-
rários não permitidos pela 
regulamentação prevista 
no Código de Trânsito Bra-
sileiro implica em infração 
de trânsito de nível médio, 
resultando em multa no va-
lor de R$ 130,16 e acrésci-
mo de 4 (quatro) pontos no 
prontuário do motorista

São Paulo”, disse General 
João Campos, Secretário 
de Segurança Pública do 
Estado. 

Os veículos serão distri-
buídos para unidades es-
pecializadas da PM, como 
o Comando de Policiamen-
to de Choque (CPChq) e 
Batalhões de Ações Espe-
ciais de Polícia (Baeps). 
Das 20 primeiras viaturas, 
10 serão entregues à Ron-
das Ostensivas Tobias de 
Aguiar (Rota), duas ao 4º 
Baep (responsável pela 
zona leste da Capital), três 
ao 7º Baep (responsável 
pelo centro de São Paulo) 
e cinco para o 14º Baep, 
que ainda será inaugura-
do, ficando responsável 
pela região de Sorocaba. 

Para a implementação 
destes novos veículos à 
frota da PM, foram reali-
zados estudos, sendo com-
provados que a blindagem 
não interfere na dinâmi-

ca veicular, mantendo as 
condições adequadas de 
dirigibilidade e estabilida-
de, além de garantir mais 
segurança aos policiais mi-
litares. 
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Por Luccas Callejon
Canal no Youtube: Inside Shows
Instagram: LuccasCallejon

Momento Inside Shows
CINEMA: Depois de muitos adiamentos para a sua estreia por conta da pandemia, “Mulher 

Maravilha 1984”, chega aos cinemas brasileiros no dia 17 de Dezembro. O segundo filme da 

heroína da DC Comics, acompanha Diana no ano de 1984, durante a Guerra Fria, entrando 

em conflitos com dois grandes inimigos,  o empresário de mídia Maxwell Lord e uma ex amiga 

chamada Barbara Minerva, enquanto se reúne com seu interesse amoroso Steve Trevor. Diri-

gido por Patty Jenkins e protagonizado por Gal Gadot, Mulher Maravilha 1984 promete cenas 

de ação, luta e muito girl power em cena. 

FILME: Chegando na plataforma de streaming Netflix agora em dezembro, o musical “The 

Prom (A Festa de Formatura)”, trás um elenco de peso como Meryl Streep, Nicole Kidmann, 

Ariana Grande, James Corden e Ryan Murphy na direção. The Prom é uma adaptação de um 

famoso musical da Broadway, e conta a história de Emma, uma menina adolescente de India-

na que está no ultimo ano do ensino médio. Quando ela decide levar sua namorada como par 

para o baile de formatura e a escola cancela a festa, ela chama atenção nas redes sociais de 

um grupo de atores da Broadway em busca de uma causa para melhorar a carreira. 

SÉRIE: A plataforma de streaming Amazon Prime Video, lançou “The Wilds”, série teen que 

irá acompanhar um grupo de meninas adolescentes que sofrem um acidente de avião e aca-

bam presas numa ilha deserta. Com origens diferentes, elas precisam lutar para sobreviver 

nesse lugar inóspido, sem desconfiar  que estão fazendo parte de um experimento social 

bastante elaborado.

Entretenimento 

2020 está acabando,
veja quantos feriados
te aguardam em 2021

Pandemia, crise econô-
mica, isolamento. Somando 
todas as catástrofes que mol-
daram este ano pode parecer 
que 2020 foi muito mais longo 
do que os 365 dias marcados 
no calendário gregoriano.

Mas 2021 está muito mais 
perto do que parece e che-
ga carregado de boas novas: 
além da possível vacinação 
em massa, nove feriados na-
cionais cairão em dias úteis, 
além de três pontos facultati-
vos –  Carnaval, Corpus Christi 
e Consciência Negra – sendo 
que quatro caem numa terça-
-feira ou quinta-feira, facilitan-
do a “emenda”.

Para quem gosta de com-
parações, 2020 teve sete fe-
riados prolongados e dois 
pontos facultativos. Embora 
tenha tido menos dias, nem é 
necessário dizer que o provei-
to dessas folgas não foi o dos 
melhores.

Na tentativa de recuperar 
o tempo perdido, tramitam na 
Câmara dos Deputados diver-
sos projetos de lei para cria-
ção ou incentivo de feriados.

O mais entusiasta é o PL 
5129/20, que tramita na Câ-
mara dos Deputados e pre-
tende transformar em feriado 
nacional os dias 5 e 6 de julho 
de 2021 (segunda e terça-fei-
ra) e tornar o dia 3 de julho de 

2021 (um sábado) em ponto 
facultativo.

A ideia, segundo o autor 
da proposta, deputado fe-
deral Luiz Antonio Teixeira Jr. 
(PP-RJ), é estimular os setores 
ligados ao turismo – um dos 
ramos mais prejudicados pela 
pandemia.

Por outro lado, há também 
quem não seja tão fã dos dias 
de descanso. Foram anexados 
ao PL 3797/19, de autoria do 
agora senador Dário Berger 
(MDB/SC) e em trâmite desde 
2016, diversos novos projetos 
sobre a suspensão ou rema-
nejamento de feriados.

Em suma, o projeto de-
fende que as datas sejam co-
memoradas por antecipação 
na segunda-feira, para evitar 
emendas maiores – com exce-
ção dos que caírem aos sába-
dos e domingos.

Enquanto tudo isso é de-
cidido na Câmara, você pode 
decidir o que quer fazer nos 
feriados se orientando por 
este calendário na Cidade de 
São Paulo (capital):

JANEIRO
 1  (sexta) Ano Novo
25 (segunda) Aniversário 

da cidade São Paulo
FEVEREIRO

16 (terça) Carnaval é fe-
riado em alguns municípios 
brasileiros, como no Rio de 

Janeiro, mas não é feriado 
nacional. Celebrações foram 
adiadas em boa parte do Bra-
sil.

ABRIL
 2 (sexta) Paixão de Cristo
 4 (domingo) Páscoa
21 (quarta) Tiradentes

MAIO
 1 (sábado) - Dia Mundial 

do Trabalho
JUNHO

 3 (quinta) Corpus Christi, 
ponto facultativo no Brasil, 
embora seja feriado em várias 
cidades brasileiras.

JULHO
 9 (sexta) Revolução Cons-

titucionalista de 1932 - em ci-
dades do Estado SP

SETEMBRO
 7 (terça) Independência 

do Brasil
OUTUBRO

12 (terça) Nossa Senhora 
Aparecida

NOVEMBRO
 2 (terça) Finados
15 (segunda) Proclamação 

da República
20 (sábado) - Dia da Cons-

ciência Negra, feriado em ao 
menos 1.045 municípios do 
Brasil.

DEZEMBRO
25 (sábado) - Natal

Colaboração: 
Juliana Faddul

CNN Brasil

MÁSCARA
SALVA VIDAS!

A Prefeitura de São Paulo está fazendo um alerta muito importante a toda população. 

A pandemia do novo coronavírus NÃO ACABOU! Precisamos continuar seguindo todos 

os protocolos de segurança. Para quem precisa sair de casa, o uso da máscara é 

obrigatório. Máscara salva vidas! É importante manter a distância das outras pessoas 

e evitar qualquer tipo de aglomeração. Mantenha as mãos sempre limpas, lavando 

com água e sabão ou usando álcool em gel. Se você é jovem, redobre esses cuidados. 

Evite contrair o vírus e infectar outras pessoas sem saber. Ainda não vencemos o novo 

coronavírus. Continue se cuidando e protegendo quem você ama! A cidade de São 

Paulo continua em quarentena. Saiba mais em: prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

MÁSCARA SALVA VIDAS!
LAVE SEMPRE AS MÃOS.
EVITE AGLOMERAÇÕES.
MANTENHA O DISTANCIAMENTO SOCIAL.
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InStItutO AlOk: DJ lAnçA 
PROJetO SOcIAl e

FAz DOAçãO De R$ 27 MIlhõeS

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

É preciso dar forma às suas 
ideias no trabalho. Pegue o 
dia para encarar as respon-
sabilidades com realidade e 
tome as providências devi-
das. O céu exige sabedoria 
para colocar em prática os 
seus valores e também o 
seu conhecimento.

Atenção com a baixa auto-
estima! É um dia para exa-
minar se está dando o seu 
melhor. Se achar necessário 
mude a rota reveja as suas 
posturas. Não desanime. A 
experiência também pode 
evidenciar a qualidade dos 
afetos.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

É preciso ter consciência 
das transformações que 
vem passando. Com matu-
ridade, poderá assumir as 
rédeas com excelentes re-
sultados. Mas é preciso ter 
coragem e avaliar os inves-
timentos com um grupo de 
pessoas, ou para dar forma 
às ideias.

Está transformando os seus 
valores no casamento ou 
em sociedades. É preciso 
analisar com atenção às 
suas posturas com uma pes-
soa, porque é preciso ter co-
ragem para entender todas 
as complexidades. Atenção 
com os embates.

É preciso ter coragem 
para soltar tudo e dar um 
novo passo em família. O 
céu traz sabedoria e or-
dem emocional para assu-
mir as rédeas da sua vida. 
Aprenda a se posicionar 
de maneira sábia diante 
de fatos que o oprimem.

Não permita que as dificul-
dades emocionais o impe-
çam de agir de uma forma 
sábia. É um bom dia para 
superar os obstáculos e per-
ceber mais sobre o cenário 
financeiro. Autoestima é vi-
tal para tomar as decisões 
certas.

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

Há sabedoria para interagir 
com os sentimentos mais 
profundos de maneira ma-
dura. O céu traz superação 
de medos e situações que o 
oprimem emocionalmente. 
É preciso lidar com a expres-
são de uma forma objetiva. 
Evite brigas.

Os projetos geram transfor-
mações profundas em suas 
percepções e o céu o ajuda 
a entender mais sobre o seu 
caminho daqui para fren-
te. Você vai perceber que 
os amigos passam por um 
momento de superação. O 
céu traz urgência para atu-
ar no cenário financeiro.

É tempo de encarar as res-
ponsabilidades com realida-
de, mas acima de tudo, com 
sabedoria. Por isso é preciso 
administrar bem a ansieda-
de, porque será levado a se 
posicionar e tomar decisões 
congruentes para o seu mo-
mento profissional.

Está consciente dos seus va-
lores e isso lhe traz sensibi-
lidade para avaliar os cami-
nhos com sabedoria. Porém 
é importante encarar os 
fatos que geram ansiedade 
e que precisam ser compre-
endidos numa perspectiva 
espiritual.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Agora com maturidade, 
consegue perceber às suas 
necessidades mais íntimas 
e através delas, posicionar-
-se em família com sabe-
doria. O relacionamento 
com uma pessoa exige ain-
da mais de você. Busque 
compreender o cenário.

É um bom dia para expres-
sar o que pensa de uma 
forma profunda e madura. 
As suas percepções o levam 
a entender melhor as rela-
ções com as pessoas do seu 
convívio. É preciso se posi-
cionar e criar novas condi-
ções no trabalho.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

PASSATEMPO

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

DICA De BeLeZA

Com a chegada do verão, é 
natural que transpiremos mais e, 
com isso, o couro cabeludo acaba 
ficando sujo mais rápido. O que 
fazer quando isso acontece? Qual 
a frequência que devemos lavar o 
cabelo? 

Muitas pessoas acreditam 
que lavar o cabelo diariamente 
é prejudicial à saúde dos fios e 
essa ideia é errada. O que é da-
noso à saúde capilar é deixa-lo 
com acúmulo de sujeiras, pois, 
segundo médico dermatologista 
o Dr. Rafael Pessanha, isso pode 
deixar os fios quebradiços, além 
de ressecá-los, causar opacidade 
e piorar casos de caspa, dermatite 
e oleosidade excessiva, provocan-
do, também, mau cheiro. Esses 
problemas acontecem porque, no 
couro cabeludo, existem muitos 
poros minúsculos que absorvem 
a transpiração, impedindo que os 
nutrientes cheguem até as pontas

Por essa razão, é de extrema 
importância manter a higiene 

capilar e, caso perceba sujidade, 
não hesite em lavar.

Por mais óbvio que pareça ser 
lavar o cabelo, a tricologista San-
dra Bueno descreveu como fazer 
esse processo corretamente.

Após molhar os cabelos, apli-
que 5ml de shampoo para 15ml 
de água e misture em um reci-
piente. Espalhe por todo couro 
cabeludo massageando com as 
pontas do dedos em movimentos 
circulares por, no mínimo, 5 minu-
tos. O shampoo que escorre pelo 
fio de cabelo é suficiente para 
lavá-los, não tendo necessidade 
de aplicar mais. O condicionador 
ou máscara de hidratação deve 
ser aplicado somente na fibra 
capilar mantendo uma distância 
de 3cm do couro cabeludo. Evite, 
também, esfregar a toalha no fio, 
pois isso pode acarretar em “nós 
de fada”.

Para mais dicas como essa, 
siga Júlia Borges Bueno no “Insta” 
      @_jubbueno

O seu cabelo não 
gosta de Suor

HORÓSCOPO

O 5º maior DJ do mundo, Alok, 
lança oficialmente seu instituto so-
cial, que leva o nome dele, neste 
mês de dezembro e doa uma quan-
tia para fundo de R$ 27 milhões, 
maior valor doado por um artista 
brasileiro que se tem notícia para 
fim social. 

O fundo foi criado com recursos 
pessoais e também com os resul-
tados financeiros da parceria com 
o game Garena Free Fire, em que 
Alok é um personagem que tem 
“poder de cura”.

Vale lembrar que com sucesso 
estrondoso no Brasil e no mundo, 
o Free Fire foi o jogo mobile mais 
baixado nos primeiros nove meses 
de 2020.

“A ideia do Instituto Alok é algo 
muito importante para mim, pois 
realmente é uma ideia que dá sen-
tido a minha vida. Eu já tive alguns 
períodos intensos de depressão por 
sentir um vazio, até que compre-
endi que a busca por um propósito 
em vida essencial. Neste momento 
comecei a viajar para a África, em 
Moçambique, e compreender ainda 
mais a questão filantrópica. Perce-
bi que através da música eu posso 
construir algo maior, com investi-
mentos sociais a longo prazo.

São frentes que mexem com o 
meu coração e que quero potencia-
lizar com parcerias para ter sempre 
mais e mais sementes semeadas”, 
revelou à coluna.

Ao longo da vida, Alok sempre 
se preocupou com o desenvolvi-
mento humano e do meio ambiente 
do mundo, especialmente com os 
que envolvem o Brasil. Outra inspi-

ração do artista para lançar o insti-
tuto são as dezenas de projetos que 
ele já apoiou e continua contribuin-
do ao longo dos anos, como: Fra-
ternidade sem Fronteiras, Retratos 
da Esperança, GRAACC – Grupo de 
Apoio ao Adolescente e à Criança 
com Câncer, Hospital Pequeno Prín-
cipe, Projeto Axé, Projeto Anelo, 

Todos pela Saúde, Associação Peter 
Pan, Amifest Igrejinha/RS, Médicos 
Sem Fronteiras, SAS Brasil – Saúde, 
Alegria e Sustentabilidade.

O fundo foi criado com recursos 
pessoais e também com os resulta-
dos financeiros da parceria com o 
game Garena Free Fire, em que Alok 
é um personagem que tem “poder 

de cura”.
Vale lembrar que com sucesso 

estrondoso no Brasil e no mundo, 
o Free Fire foi o jogo mobile mais 
baixado nos primeiros nove meses 
de 2020.

“A ideia do Instituto Alok é algo 
muito importante para mim, pois 
realmente é uma ideia que dá sen-
tido a minha vida. Eu já tive alguns 
períodos intensos de depressão por 
sentir um vazio, até que compre-
endi que a busca por um propósito 
em vida essencial. Neste momento 
comecei a viajar para a África, em 
Moçambique, e compreender ainda 
mais a questão filantrópica. Perce-
bi que através da música eu posso 
construir algo maior, com investi-
mentos sociais a longo prazo.

São frentes que mexem com o 
meu coração e que quero potencia-
lizar com parcerias para ter sempre 
mais e mais sementes semeadas”, 
revelou à coluna.

Ao longo da vida, Alok sempre 
se preocupou com o desenvolvi-
mento humano e do meio ambiente 
do mundo, especialmente com os 
que envolvem o Brasil. Outra inspi-
ração do artista para lançar o insti-
tuto são as dezenas de projetos que 
ele já apoiou e continua contribuin-
do ao longo dos anos, como: Fra-
ternidade sem Fronteiras, Retratos 
da Esperança, GRAACC – Grupo de 
Apoio ao Adolescente e à Criança 
com Câncer, Hospital Pequeno Prín-
cipe, Projeto Axé, Projeto Anelo, 
Todos pela Saúde, Associação Peter 
Pan, Amifest Igrejinha/RS, Médicos 
Sem Fronteiras, SAS Brasil – Saúde, 
Alegria e Sustentabilidade.

CULINÁRIA NATALINA
INgREDIENTES:
•tênder bolinha sem osso 
(cerca de 1 kg) cortado ao 
meio
•1 colher (sobremesa) de 
azeite de oliva
• 8 dentes de alho picados
• 250 g de requeijão cre-
moso
• 1/2 xícara (chá) de leite
• 1 colher (sopa) de man-
teiga
• 1/2 xícara (chá) de suco 
de laranja

MODO DE PREPARO:
1)Retire uma fatia fina da 
base de uma metade de 
tênder, para que pare em 
pé.

2)Com delicadeza, retire o 
miolo dessa metade para fa-
zer uma “cestinha”, deixan-
do-a com 0,5 cm de espessu-
ra (corte de forma que possa 
aproveitar o miolo na receita 

e rale as rebarbas para fazer 
um patê, se desejar).
3)Acomode a “cestinha” na 
bandeja ou prato de servir e 
reserve.
4)Aqueça o azeite e doure o 

alho levemente.
5)Adicione o requeijão e o 
leite e misture até incorpo-
rar.
6)Despeje na cestinha de 
tênder e deixe esfriar.
7) Derreta a manteiga e re-
fogue os cubos de tênder.
8) Acrescente o alho e re-
fogue até dourar. Junte 
o suco de laranja e deixe 
reduzir até caramelizar a 
carne.
9) Espalhe o alho sobre a 
mistura de requeijão e sir-
va com os cubos dourados 
espetados em palitos.

Um dos principais personagens do Battle Royale da Garena, o boneco tem 
habilidade de cura e aumento da velocidade de movimento para todos 
os membros do squad. Lançado em novembro de 2019, Alok é o segundo 
personagem brasileiro no Free Fire e é vendido na loja por 599 diamantes, 
exceto durante promoções

TÊNdER APERITIVO
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Saúde: Dezembro Laranja

É tempo de despertar a sociedade 
para os perigos do câncer de pele

Doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país e 
Dezembro Laranja alerta sobre o problema com a chegada do verão

Os números de câncer de 
pele no Brasil são preocupantes. 
De acordo com o Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca), a doença 
corresponde a 27% de todos os 
tumores malignos no país, sen-
do os carcinomas basocelular e 
espinocelular (não melanoma) 
responsáveis por 177 mil novos 
casos da doença por ano. Já o 
câncer de pele melanoma tem 
8,4 mil casos novos anualmente. 
Segundo a instituição, os núme-
ros de incidência do câncer de 
pele são maiores do que os cân-
ceres de próstata, mama, cólon 
e reto, pulmão e estômago.

Para alertar a população 
para esta doença, há sete anos 
a Sociedade Brasileira de Der-
matologia criou o Dezembro La-
ranja, principalmente em razão 
da chegada do verão neste mês 
o assunto merece ainda mais 
atenção. “Caso o tumor seja 
detectado precocemente, apre-
senta altos percentuais de cura. 
Daí a importância da campanha 
para conscientização e preven-
ção da doença”, ressalta a der-

Em manchas e pintas pelo corpo pessoas devem observar sua 
evolução, contornos irregulares, tamanho e outros fatores

matologista Julyanna do Valle 
Lima (CRM 16116). “Algumas 
lesões de câncer de pele podem 
ser silenciosas e não manifestar 
sintomas como dor e coceira”.

A médica destaca que é 
preciso prestar atenção em 
pintas que crescem, manchas 
que aumentam, sinais que se 
modificam ou feridas que não 
cicatrizam, são questões que 
podem revelar o câncer de pele. 
“Este autoexame (observação 
de si mesmo) frequente facili-
ta o diagnóstico e tratamento 
precoces. Ao notar algum dos 
sintomas, procure um médico 
especialista em dermatologia”, 
aconselha Julyanna, que dá uma 
dica. “Existe uma regra adotada 
internacionalmente, o ‘ABCDE’, 
que aponta sinais sugestivos de 
tumor de pele do tipo melano-
ma”. Veja a seguir:

Assimetria: uma metade do 
sinal (mancha, pinta) é diferente 
da outra; 

Bordas irregulares: contorno 
mal definido; 

Cor variável: presença de vá-
rias cores em uma mesma lesão 
(preta, castanha, branca, aver-
melhada ou azul); 

Diâmetro: maior que 6 milí-
metros; 

Evolução: mudanças obser-
vadas em suas características 
(tamanho, forma ou cor). Mui-
tas vezes alterações como estas 
na pele não são causadas por 
câncer, mas é importante que 
elas sejam investigadas por um 
dermatologista. 

Cuidados
Assim como em outros tipos 

de câncer, o histórico familiar da 
pessoa precisa ser analisado. “A 
hereditariedade desempenha 
um papel central no desenvol-
vimento do melanoma. Por isso, 
familiares de pacientes diagnos-
ticados com a doença devem se 
submeter a exames preventivos 
regularmente. O risco aumen-
ta quando há casos registrados 
em parentes de primeiro grau”, 
salienta Julyanna do Valle, aler-
tando que pessoas de pele cla-
ra, com sardas, cabelos claros 
ou ruivos, de olhos claros, com 
muitas pintas ou com incapaci-
dade para se bronzear também 
precisam ter atenção especial. 

Usar chapéus, camisetas, 
óculos escuros e protetores so-
lares; 

Cobrir as áreas expostas com 
roupas apropriadas, como uma 
camisa de manga comprida, cal-
ças e chapéu de abas largas; 

Evitar a exposição solar e 
permanecer na sombra entre 
10h e 16h; 

Na praia ou na piscina, usar 
barracas feitas de algodão ou 
lona, que absorvem 50% da ra-
diação ultravioleta. As barracas 
de nylon formam uma barreira 
pouco confiável: 95% dos raios 
UV ultrapassam o material; 

Usar filtros solares diaria-
mente e não somente em ho-
rários de lazer ou de diversão. 
Utilizar um produto que proteja 
contra radiação UVA e UVB e te-
nha um fator de proteção solar 

(FPS) 30, no mínimo. Reaplicar o 
filtro solar a cada duas horas ou 
menos, nas atividades de lazer 
ao ar livre. Ao utilizar o produ-
to no dia a dia, aplicar uma boa 
quantidade pela manhã e reapli-
car antes de sair para o almoço; 

Observar regularmente a 
própria pele, à procura de pintas 
ou manchas suspeitas; 

Manter bebês e crianças 
protegidos do sol. Filtros solares 
podem ser usados a partir dos 
seis meses; 

Consultar um dermatologis-
ta uma vez ao ano, no mínimo, 
para um exame completo. 

Tratamento
A cirurgia para retirada do 

tumor é o tratamento mais in-

dicado nos casos de câncer de 
pele, mas dependendo do nível 
da doença, ela pode ser acom-
panhada de radioterapia e a qui-
mioterapia. Além disso, existe 
também a terapia fotodinâmica, 
que consiste no uso de um cre-
me fotossensível e depois uma 
aplicação de uma fonte de luz. 
“Felizmente, há diversas opções 
terapêuticas para o tratamento 
do câncer da pele não-melano-
ma. A modalidade escolhida va-
ria conforme o tipo e a extensão 

Vacinação contra covid-19 pode 
começar em fevereiro, diz Pazuello

O ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, voltou a afirmar na 
última quarta-feira (16) que, no 
Brasil, a campanha de vacinação 
contra o novo coronavírus pode-
rá começar em fevereiro de 2021 
caso os laboratórios farmacêuti-
cos cujas vacinas estão em fase 
adiantada de produção cum-
pram todas as etapas burocráti-
cas até o fim deste ano.

“Se mantido o que o Institu-
to Butantan e a Fiocruz previam, 
ou seja, se a fase 3 dos estudos e 
toda a documentação das fases 1 
e 2 forem apresentados e os re-
gistros das vacinas forem solicita-
dos à Anvisa ainda em dezembro, 
nós, possivelmente, teremos as 
vacinas em meados de feverei-
ro para dar início ao plano [de 
imunização]”, declarou Pazuello 
a jornalistas após participar do 
lançamento do Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacina 
contra a Covid-19, no Palácio do 
Planalto, em Brasília.

Pazuello lembrou que, além 
do habitual trâmite de aprovação 
de medicamento, no qual a An-
visa precisa atestar a integral efi-
cácia e segurança dos produtos a 
partir da análise minuciosa dos 

Previsão vale se laboratórios cumprirem etapas burocráticas em 2020

Foto: Reuters/Michael Weber/Imago Imagens

resultados de testes relatados 
pelos fabricantes, os laboratórios 
também podem pedir uma auto-
rização para o uso emergencial, o 
que, se aprovado, lhes permitirá 
atender a um reduzido grupo de 
pessoas, conforme autorizado.

“O normal é o [processo de] 
registro em que, no caso de uma 
vacina produzida no Brasil, a 
Anvisa tem de avaliar toda a do-
cumentação e dar garantias da 
segurança do imunizante. Mas 
precisamos compreender que, 
dentro da pandemia, dada a ve-
locidade de desenvolvimento de 
vacina, estamos diante de um 

outro modelo, que é o de uma 
autorização de uso emergencial 
que permita aos laboratórios dis-
tribuir vacinas a grupos específi-
cos mesmo sem a conclusão dos 
testes clínicos e da avaliação de 
completa eficácia e de [possíveis] 
efeitos colaterais”, acrescentou o 
ministro, enfatizando que, nos 
Estados Unidos e no Reino Uni-
do, o uso da vacina desenvolvi-
da pela Pfizer foi autorizado em 
regime emergencial, antes que a 
empresa obtivesse o registro de-
finitivo do produto.

Por Alex Rodrigues 
Agência Brasil 

Por Julyanna do Valle Lima
Dermatologista

da doença, mas, normalmente, a 
maior parte dos carcinomas ba-
socelulares ou espinocelulares 
pode ser tratada com procedi-
mentos simples, como a cirurgia 
excisional, terapia fotodinâmica, 
curetagem e eletrodissecção. Já 
no caso do melanoma, o trata-
mento varia conforme a exten-
são, agressividade e localização 
do tumor, bem como a idade e 
o estado geral de saúde do pa-
ciente”, explica a dermatologista 
Julyanna do Valle.
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Fim de Ano em SP

em São Paulo, mais de 33 mil presos devem ter saída temporária
A Secretaria da Admi-

nistração Penitenciária 
(SAP) de São Paulo infor-
mou que 33.563 detentos 
estão aptos para saírem 
temporariamente do sis-
tema carcerário para Natal 
e Ano-Novo. As datas em 
que as saídas irão ocorrer 
não foram divulgadas. 

Essa será a primeira vez 
em 2020 em que os de-
tentos poderão sair do sis-
tema carcerário. As saidi-
nhas foram interrompidas 
ao longo do ano por conta 
da pandemia do novo co-
ronavírus.

Na mesma época, no 
ano passado, 32.754 pre-

sidiários foram beneficia-
dos com a saída temporá-
ria. No entanto, 1.488 não 
retornaram às unidades 
onde cumpriam pena. “É 
importante lembrar que: 
quando o preso não re-
torna à unidade prisional, 
é considerado foragido e 
perde automaticamente 
o benefício do regime se-
miaberto, ou seja, quando 
recapturado, volta ao re-
gime fechado”, informou 
a SAP em nota enviada ao 
jornal Agora.

Devido a pandemia, a 
SAP informou ainda que 
tem orientado os presos 
beneficiados a manterem 

cuidados de higiene e de 
distanciamento ao saírem 
do sistema carcerário. “No 
retorno haverá um perío-
do de isolamento, visando 
monitoramento das condi-
ções de saúde”, diz trecho 
do comunicado.

A lei de execuções pe-
nais prevê a saída tem-
porária, que depende de 
autorização judicial. Con-
forme a lei, condenados no 
regime semiaberto, com 
bom comportamento, po-
dem obter o benefício, por 
prazo de até sete dias, em 
até cinco vezes ao ano.

Fonte: 

Isto É / Jornal Agora

Shows do Réveillon em São Paulo serão online

Com uma programação 
diversa e virtual, que cele-
bra gêneros musicais como 
gospel, samba, funk, pago-
de, rap e sertanejo, no dia 
31 de dezembro, a partir 
das 17h30, a Prefeitura 
de São Paulo, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Turismo, realiza o Réveil-
lon Paulistano, tradicional 
festa da virada de ano da 
cidade.

Programação gratuita traz variedade de apresentações artísticas virtuais como 
aquecimento para a virada do ano, respeitando os protocolos de saúde pública

Devido à pandemia de 
coronavírus, o público po-
derá conferir a programa-
ção exclusivamente por 
meio do canal oficial da 
Secretaria Municipal de Tu-
rismo no Youtube. Ao todo, 
serão seis shows com atra-
ções apresentadas pelo 
mestre de cerimônias Thia-
go Lopes. No palco samba, 
o destaque é a Escola Cam-
peã do Carnaval 2020 de 

São Paulo: Águia de Ouro.
O funk será representa-

do pela cantora Lexa, que 
terá como convidado o seu 
marido, MC Guimê. Além 
de suas bem-sucedidas 
carreiras solo, eles já cola-
boraram na faixa “Fogo”, 
que estará no repertório.

As atrações gospel Tony 
Allison, Eliana Ribeiro, Eli 
Soares, Regis Danese, Sa-
rah Farias e Ester Marcos 

se revezam no palco vir-
tual. O show Amigos do Pa-
gode reúne Sandra de Sá, 
Fundo de Quintal, Juliana 
Diniz, Pagode do Pezinho 
e Samba do Povo relembra 
sucessos que embalaram 
os anos 90.

O encontro entre os 
expoentes do rap contará 
com Rael da Rima, Rashid, 
Drik Barbosa, Jup do Bair-
ro e Rico Dalasam que se 

apresentam sozinhos e de-
pois colaboram em faixas 
conjuntas.

Quem encerra a noite é 
a dupla sertaneja Maiara e 
Maraisa, donas de suces-
sos como “10%” e “Medo 
bobo”. Com DVDs gravados 
em cidades como Goiânia, 
Campo Grande e São Pau-
lo, as irmãs gêmeas estão 
entre as maiores artistas 
do gênero sertanejo da 

atualidade e prometem 
um panorama da carreira 
musical neste show.

Na hora da virada do 
ano, o público poderá con-
ferir também uma queima 
de fogos surpresa, que será 
transmitida de algum lugar 
da cidade cujo endereço 
não será anunciado ante-
cipadamente para evitar 
aglomeração em razão da 
pandemia de coronavírus.


