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Saúde oferta CHECK UP gratuito para
os homens durante o Novembro Azul
A Secretaria de Estado da

Saúde está ofertando gratuita-
mente exames para a detecção
precoce de câncer e próstata e
doenças cardiovasculares du-
rante o mês “Novembro Azul”.

 A iniciativa, que faz parte do
programa “Filho que Ama leva o
Pai ao Ame, está presente em 25
Ambulatórios Médicos de Espe-
cialidades (AME) e oferece
check-ups gratuito para homens
a partir dos 50 anos de idade sem
necessidade de encaminhamen-
to médico. A expectativa é que
mais de dois mil homens sejam
atendidos pelo programa neste
mês.  Os agendamentos podem
ser feitos pelo próprio paciente
por meio do telefone 0800 779
0000. O atendimento é dividido
em dois sábados. No primeiro, o
paciente passa pela consulta de
enfermagem e realiza a coleta de
exames laboratoriais, além de elet-
rocardiograma. No sábado
seguinte, o paciente passa pelo
retorno e é assistido por urolo-
gista e cardiologista para verifi-
cação dos resultados. Caso haja
alguma anormalidade, é encamin-

hado para avaliações com os es-
pecialistas necessários para
acompanhamento e tratamento.
“A detecção precoce permite a
cura da doença em cerca de 90%
dos casos, além de um tratamento
com menos efeitos colaterais.

É preciso que os homens
vençam a barreira do preconceito
e se conscientizem sobre a im-
portância da realização dos ex-
ames”, destaca o secretário de
Estado da Saúde, Jean
Gorinchteyn.  Os AMEs são un-

idades de alta resolutividade da
Secretaria de Estado da Saúde,
que oferecem consultas com es-
pecialistas, exames e, em algumas
unidades, pequenas cirurgias em
um só local.   Saiba mais sobre o
câncer de próstata. Pág. 5
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HEIN E POR QUÊ?  A RÁDIO QUE QUESTIONA TUDO!

 C
N

P
J:

 C
a
n
d
id

a
to



Editorial

Zé Luiz  Varricchio

Esta coluna tem o mesmo
 comportamento, na

crítica ou elogio:  o Merecimento.

TA CONTADO
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Tia Zulmira

Especial

 A situação econômica não é
das melhores. Com este tal de
Covid19 ficou muito pior. A gen-
te vê um monte de forma fechan-
do, outras mandando gente
embora e o medo do desemprego
é muito grande. Eu mesmo tomo
todo cuidado para "não dar
mancada" e manter meu emprego.

Coisas de Família - 8
Marcos L Susskind

 A empresa onde eu trabalho
não está tão bem e anda atrasan-
do salários. Na última terça feira
eu encontrei o Presidente da,
empresa no elevador. Tomei cor-
agem e disse a ele:

-" Dr. Almeida, o senhor me
desculpe mas hoje completo três
meses sem receber salário". O
cara respondeu:

-"Está desculpadoSr. Mar-
cos".

 Pouco depois, bastante
chateado, o novo Diretor Com-
ercial entrou na, sala onde eu tra-
balho. Meus dois colegas tinham
saído da, sala en5 eu está sozin-
ho. Ele olhou para mim e pergun-
tou qual meu nome. Eu respondi:

-"Meu nome é Marcos".
Não sei porquê, mas ele pare-

ceu zangado e disse:
-"Seja educado, rapaz. Diga,

Senhor! " Então eu disse:
-"Ok. senhor Marcos"
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Crônica
Professor Clovis Pereira

 Mais políticos na jogada!

Ao abrir o abençoado terreiro,
uma legião de políticos portando
bandeiras e faixas, - algumas com
erros grotescos da língua portu-
guesa-, estavam de plantão. O
líder da raça tomou a palavra:
”Magnânima guru aqui estamos
para encomendar um trabalho
para vencermos a próxima eleição.
Trabalhar dando murro em ponta
de faca, era! Encaixando na políti-
ca, através de bom ordenado e
recheadas propinas, ficaremos
numa boa! Para atendê-los foi
convocado  o caboclo Nove Fle-
chas, primo do caboclo Sete Fle-
chas: “Zifio, ouvi seu relato; de
fato se encaixando na política o
cabra ‘faz a mala através de propi-

nas’ Daí o interesse por uma ma-
madeira. Acontece que os
políticos anteriores ‘sujaram de-
masiadamente as águas e os ele-
itores estão ariscos! Vou jogar os
búzios para responder com clar-
eza: chi, os búzios se recusam
opinar. Vou tentar novamente: a
resposta vai acontecer! Eles in-
dicam que na próxima eleição,
somente candidatos honestos
serão eleitos! Os políticos se en-
treolharam e saíram depressinha,
dizendo: os nossos candidatos
podem ‘tirar o cavalo da chuva’.
Nenhum é honesto! Vamos partir
pra outra que esta não valeu!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha.

*Niver*  E que esta de
aniversário novo e entrando na
melhor idade, é o médico da
família Dr. Calvo, que nesta se-
mana comemorou os 60 anos no
CTN - Centro de Tradições Nor-
destinas, com a presença de cen-
tenas de pessoas. Porém pela ale-
gria e alaridos nas vozes de cri-
anças e pais, parecia que para
prestigiar o Dr. Calvo por lá ha-
viam 19233 pessoas.

*Eleições*  Não seja engana-
do e vote neste domingo, em can-
didatos da região. Não apóie
"paraquedistas* seja consciente
e lute por seu bairro.

*Traições*  Elementos que
foram eleitos no Estado de SP em
função de usarem o nome de Bol-
sonaro:  João Dória, Major Olím-
pio. Joice Hanselmam, Alexandre
Frota, Kim e Janaína Paschoal
(em cima do muro). Só para não
deixar cair no esquecimento.

*Palácio*  O ocupante (por
enquanto) do Palácio Bandei-
rantes, João Dória (psdb), con-
tinua achando que é proprietário
do Estado, agora descaracterizou
toda a mobília do Palácio do Gov-

erno, pintando quase tudo de
preto, só faltando a fachada. La-
mentável e burramente vergon-
hoso.

*vaCHINA*  Se fosse de-
pender do "governador" vaci-
nadória e do diretor do Instituto
Butantã Dimas Covas, já no
próximo dia 20, os paulistas se-
riam cobaias da "vacina ideali-
zada por Dória/China. Porém
felizmente a ANVISA - Agência
Nacional de Vigilância Sani-
tária não permitiu e a justifica-
tiva foi que: não colocaria a saúde
da população em risco, pois, teria
acontecido um evento desfavoráv-
el com a tal "vacina". Só para
lembrar existem vacinas que
estão em desenvolvimento há 40
anos e sem sucesso, a exceção
seria o covid 19 que teria uma
vacina confiável e segura em
menos de um ano. Só os testes
da primeira fase levam o dobro
do tempo disto, então.....

*Derrota mundial*  Quem
ganhou as eleições nos EUA, foi
a nova ordem mundial e colocou
nas mãos dos chineses o mun-
do, e agora, são as lideranças es-

querdistas que ditarão os
desígnios e a pobreza de cada
país. E assim, o caminho para a
bancarrota do planeta se inicia. A
China comanda a  OMS - Orga-
nização Mundial da Saúde - quer-
em também a ONU - Organização
das Nações Unidas - a União Eu-
ropeia e a OEA - Organização dos
Estados Americanos. Nossos jo-
vens e nossas crianças sofrerão
as consequências imaturas e
nefastas do comunismo.

*Máscara*  Esta coluna há
tempos questionou o uso indis-
criminado da máscara, princi-
palmente ao ar livre e fazendo es-
forço, quando o cérebro precisa
receber uma grande quantidade
de oxigênio e com a máscara isto
reduz sensivelmente e o mais
grave é em crianças, quando o
cérebro necessita sempre muito
do oxigênio, para o desenvolvi-
mento das células. Até quando as
autoridades vão abusar do poder?
Já passou da hora de rever a de-
terminação obrigatória em usar
o pano no rosto, que não protege
nada, já que o covid 19 é quase
dez vezes menor que os microfu-
ros dos tecidos.

EXPEDIENTE:

E-título se torna o app
mais baixado no Brasil;

saiba como usar

Eleição 2020
Brás Pereira

Políticos mentirosos!
O Brasil é um país em que impostos, malandragens, políticos nada honestos existem. Os políticos - nada honestos - pouco trabalham, alguns

roubam mais que rato de igreja, outros nada fazem em benefício do povão, são ‘diplomados’ em votar leis sobre impostos, impostos pelos impostores,
mormente sobre o IPTU. O cidadão, num esforço sem quantia, nas vagas, constrói um barraco para resguardar a família. No início do ano, recebe um
‘carnê’  com 10 folhas para pagar o IPTU daquilo que trabalhou e construiu com esforço e dinheiro seu, para abrigar a família. O preço mensal desse
famigerado imposto é quase igual ao aluguel de uma casa simples, tal qual a que construiu. Os nossos políticos, na maioria pessoas abastadas, não
estão nem aí com isso. O prefeito manda ver o preço do imposto e os vereadores ou quem quer que seja, como ‘vaquinhas de presépio’, aprovam!
Depois, quando pintar nova eleição, nos programas de rádio, tevê, faixas e ‘santinhos’ aparecem alegando defensores do povão. Defensores da
miséria do povão, solicitando votos para entrar na mamata ou nela se manter. São defensores deles mesmos! Como vingança, o cidadão de bem, manda
o político trapalhão ‘praquele lugar’ e vota, às vezes num candidato menos safado, que deve ser vacinado não contra o covid 19 e também contra
desonestidade!  Tia Zulmira, que conhece a raça há anos!

Começou a dança da propa-
ganda eleitoral gratuita. Nos
jornais,  emissoras de rádio e
tevê os promessões usam todo
tipo de promessas mentirosas
do seu estudado repertório. O
eleitor, ouve, lê, vê e não acred-
ita, devido ser ‘velhas bengalas
eleitoreiras que, num passado
distante funcionou.

Sobre a inflação, preços de
gêneros de 1ª a 10ª necessidade,
ninguém, nenhum promessão
toca no assunto; fala sobre con-
strução de hospitais, etc! Será
que notaram que os gêneros al-
imentícios básicos sobem mais
que o esperado?

O Brasil vende soja e o preço
do óleo comestível disparou e
ainda tem venda controlada.

Carnes e derivados de leite
acompanham o cortejo. São
perecíveis e em pouco tempo

perderão validade. Os atravessa-
dores deveriam pensar nisso!

Político surpreendido trans-
portando dinheiro na cueca foi fla-
grado! Cueca tem outra serven-
tia; mas político é dotado de rara
inspiração e ‘arrumou’ outra ativ-
idade para a tradicional cueca!

No futebol, sem novidades.
Os grandes times correm atrás de
‘treinadores gringos’; estes não
se interessam. Se o time anda mal,
é falta de empenho dos joga-
dores! O treinador apenas instrui:
o gol dos inimigos é aquele. Chu-
ta com força e acerte o alvo!

Incêndio em um hospital ca-
rioca. Muitos pacientes, impa-
cientes foram resgatados, tenho
alguns obtido novamente a saúde
através do susto e do perigo! Ap-
enas 2 ou 3 não tiveram a mes-
ma sorte e ‘embarcaram’ sem
direito à passagem de volta!

O cineasta Cadu Barcellos,
34 anos, que codirigiu o lon-
ga-metragem 5xFavela - Ago-
ra por Nós Mesmos (2010), foi
morto na madrugada de hoje
(11) no Centro da cidade do
Rio de Janeiro. Ele foi esfaque-
ado na Avenida Presidente
Vargas, na altura da Rua Uru-
guaiana.

As circunstâncias da morte
ainda estão sendo investiga-
das pela Delegacia de Homicí-
dios da Capital.   Barcellos tam-
bém era produtor cultural e
trabalhou como assistente de
produção no programa humor-
ístico Greg News.  Nas redes
sociais, a instituição Redes da
Maré disse que “amanhece em
luto pelo assassinato brutal do
jovem e nosso querido amigo
Cadu Barcellos. Nosso amor à
família, que faz parte da nossa
história, aos amigos e parceiros
desse jovem que tanto produ-
ziu pelo nosso território”.

As eleições estão próximas, o eleitor está dis-
tante! Um paradoxo atual. Nos órgãos de comuni-
cações - jornais, revistas, panfletos, rádio e tevê -
há vestígios de ânimo apenas nos candidatos que,
sempre aparecem sorrindo, mostrando excelente
estado de sua arcada dentária. Entre os eleitores, a
maioria decepcionada com os políticos atuais, não
dão bola para o ‘horário político gratuito que rola
nas tevês e rádios’. A eleição está mais fria que
esquimó! Pudera! O candidato ganha a mamadeira
calcada em promessas vãs, depois desaparecem,
retornando clamando por reeleição, usando a ‘mes-
ma bengala que o elegeu em eleição passada’. O
eleitor atual está vivo e mandará ‘praquele lugar’
os  candidatos  ‘promessões de caderneta que após
a eleição, ganhando ou perdendo, desaparecem do
mapa! Confiram! Estamos entendidos!

Campanha eleitoral.

Conselho
Tia Alzira

O aplicativo E-título
atingiu número superior a 4
milhões de downloads so-
mente nesta segunda-feira, 9,
e se tornou o app mais baixa-
do no Brasil nas categorias
“apps em alta”, da Google
Play, e “apps gratuitos”, da
Apple Store. A ferramenta di-
sponibilizada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) é uma
versão digital do título ele-
itoral e passou por atualiza-
ções em 30 de setembro.  O
TSE aponta uma tendência
ainda maior de crescimento
nos acessos no decorrer des-
ta semana que antecede o 1º
turno das Eleições Munici-
pais 2020. De acordo com o
órgão, o estado de São Paulo
lidera o ranking, com 1.184.683
downloads, seguido por Mi-
nas Gerais (303.103), Bahia
(278.191), Rio de Janeiro
(273.309) e Paraná (215.055).

 Vantagens e segurança -
Em face da crise sanitária pro-
vocada pelo coronavírus e
das normas de isolamento
social recomendadas pela Or-
ganização Mundial de Saúde
(OMS), as novidades no apli-
cativo representam possibil-
idades viáveis e acessíveis ao
eleitor neste ano. Dentre as
novas funções, o documento
virtual agora mostra a foto dos
cidadãos que realizaram ca-
dastramento biométrico, per-
mitindo o ingresso na seção
eleitoral somente com a apre-
sentação do perfil no aplicati-
vo.

 Além disso, o e-Título
também permite a emissão de
certidões de quitação eleitoral
e de crimes eleitorais – que es-
tarão disponíveis ao eleitor a
qualquer momento – informa
o endereço do local de vo-
tação e fornece informações
sobre a situação eleitoral. Por
meio da ferramenta, o usuário
também conta com a opção de
se cadastrar voluntariamente
como mesário.

 O aplicativo também re-
forçou a segurança, com o ob-
jetivo de oferecer maior pro-
teção aos dados do usuário.
O e-Título passou a requisi-
tar respostas em um for-
mulário, a fim de validar que a
conta digital do eleitor é au-
têntica. Apenas as pessoas
que responderem com suces-
so ao questionário poderão
usar o serviço. Há também a
necessidade de criação de
senha de acesso do eleitor ao
app.

 Justificativa de ausên-
cias por aplicativo - Os ele-
itores impossibilitados de
comparecer ao domicílio ele-
itoral no dia da votação
poderão utilizar o e-Título
para justificar ausência. A fun-
cionalidade identifica a geolo-
calização do usuário solici-
tante e estará disponível so-
mente no dia da eleição, das
7h às 17h.

 Para fazer a justificativa
fora do dia da eleição, o ele-
itor poderá apresentar docu-
mento que comprove o moti-
vo da ausência à votação em
até 60 dias após cada pleito
ou em até 30 dias após retor-
no ao Brasil.

 Como baixar - O aplicati-
vo da Justiça Eleitoral pode
ser baixado de forma gratuita,
em celular ou tablet, pelas lo-
jas online Google Play (An-
droid) e Apple Store (IOS).
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TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO

 Bastidores da TV
COM TONY AUAD

 – Fará uma viagem, nada agradável em direção ao cemitério local, para o
enterro de sua estimada sogrinha. Após a cerimônia, contrate uma firma especializada
em concretagem para conferir a segurança de que a velhota não escape!

  Tenha sensibilidade em todas as partes do corpo, especialmente com a
cintura e a zona sul, as mais visadas. Caso estejam necessitando de revisão,
consulte com os guias do terreiro da vovó Candinha.

 Sua saúde está a perigo, seu sistema de circulação está falido! Quem
entende de circulação, são os agentes de trânsito que resolvem o problema,
relativo à circulação. Circulação é área deles!

  Pequenas viagens aéreas pintarão ao nativo de libra. Irá conhecer a Coréia
do norte, sul, das beiradas e a Ásia. Ao veranear na Ásia, cuidado ao devorar o
trivial  local,  que poderá provocar asía!

 Envolva em novos empreendimentos! Saia da vida pacata. Adquira um
fuzil e faça umas investidas contra carros fortes, fracos, de catadores de
recicláveis e tenha sucesso na nova empreitada!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

 Cuide da carcaça. Essa de andar barbudo e cabeludo, já era! Tome uma
‘ducha caprichada’, troque essa beca castigada e distribua currículos, solicitando
emprego. Com essa roupa suja e cheirando a ‘gambá’, nunca terá serviço.

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Receberá proposta de trabalho, após distribuir currículo por toda cidade.
Será convocado para fazer testes de coveiro no cemitério local. Se aprovar,
será contratado!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

  Será premiado com terríveis dores nas pernas, causadas de tanto pular o
muro da casa vizinha, cujo marido é guarda-noturno dando pouca assistência
para a ‘lebre’ e você a protege em todos os sentidos!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

  Caso o prezado sagitariano esteja precisando de órgãos para
transplante: rins, bexiga, estômago, olhos, e partes sexuais em declínio, dê
uma chegado no IML e faça encomenda. São órgãos e bom estado e resolverá
seu problema, a baixo custo!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

  Evite aborrecimentos! Votou no candidato trapalhão, agora carregue a
cruz com categoria! Ele nada prometeu e disse: nada prometo; se ganhar a
mamadeira, cumprirei o que disse!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

  Boa saúde. Deus está ao seu lado te abençoando. Seu trabalho honesto
abrirá novos caminhos para enfrentar a vida. Conforme-se com algumas
variações que porventura acontecer.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Verifique se o Diabete, um diabo menor, está perturbando. O Diabete
é irmão da Estomatite, outra chata de galocha. Tome uma cachaças calibradas
e mande essas irmãs pra casa do chapéu!

Kaidakama

 Alguns se apegam na afirmação
de João que diz que o verbo se fez
carne e o verbo estava com Deus e o
verbo era Deus para firmar a
divindade de Jesus. Em João 1:1-14
lemos que “O Verbo se fez carne e
habitou entre nós e vimos a sua gloria,
qual a que o filho único havia de
receber do Pai; e ele, digo, habitou
entre nós, cheio de graça e verdade”.
Esta passagem evangélica é a única
que, a primeira vista, parece encerrar
uma ideia de identificação de que
Jesus era Deus. Serviu como base a
tal respeito. A divindade de Jesus
surgiu gradativamente das discussões
levantadas a proposito das
interpretações que alguns leram as
palavras verbo e filho como sendo
os mesmos. Só no quarto século uma
parte da Igreja a adotou em principio.
Diante dessa feita deduzimos que
semelhante dogma resultou ser da
visão humana e não de uma revelação
divina.

 Ora, com efeito, o Verbo é Deus.
Tendo recebido diretamente a palavra
como missão de revelá-la para nós,
Jesus a assimilou em toda sua
totalidade. Em outras palavras, o
verbo divino encarnou nele que a
trouxe consigo ao nascer, assim, “o
verbo se fez carne e habitou entre
nós” como um embaixador que
transmite as palavras de seu
soberano, sem ser o soberano.

  Para nós, Espíritas Cristãos,
Jesus é o Governador Espiritual
deste Planeta, além de ser seu
construtor. Tudo foi feito por Ele e
para Ele e segue com Ele em seu
comando. Representativamente não
dizemos que alguém é Rei num
determinado assunto, um deus em
seu metiê? Pois então?

 Platão recebe suas inspirações
no cimo do Himoso, Maomé no
monte Hira, Moisés no Sinai e Jesus
no Monte das Oliveiras. Não
dizemos que Pietro Ubaldi é médium
da filosofia católica e que Moisés foi
médium de Jeová? Se acreditarmos
que mediunidade é a mediação entre
nós e a espiritualidade o que impede
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de dizermos que Jesus é o Médium
de Deus? Nosso criador conversa
com os homens pelo próprio
homem e na medida do
entendimento de cada um. Orfeu,
Hermes, Krishna, Pitágoras,
Abraão, Isaias, Ananias, Ezequiel,
Daniel, Joel, João Batista, os
Apóstolos, enfim, são pelos
profetas, videntes, missionários,
mensageiros, os homens de gênio,
os santos, filósofos, sábios, artistas,
inventores e por muitos outros que
a Espiritualidade, como enviados
dos Céus, se fazem entender pela
humanidade as virtudes que Deus
quer que aprendamos com eles e por
Ele.

 Profetizar não significa
unicamente predizer ou adivinhar,
mas ser a manifestação de um
Espirito que pode ser bom ou não.
Encontraremos na Bíblia
expressões como “o peso do Senhor
caiu sobre mim”, o “Espírito do
Senhor entrou em mim” a “mão do
Senhor pesou sobre minha vida” que
são palavras que traduzem,
claramente, a sensação da ação de
Deus sobre a pessoa, mas que, não
necessariamente, seja Deus o autor
destas ações.

 Não foi a toa que o Cristo disse
que veio para fazer a vontade do
Pai e fez tão bem que ainda hoje o
confundem com Ele. Mas,
independente disso, perguntamos
se podemos encher de mel a taça
cheia de vinagre? Por mais que se
misturem os dois, o mel sempre será
mel e o vinagre sempre será vinagre,
mesmo que inventemos um vinagre
doce, não é mesmo?

Para finalizar diga-nos quem
tem mais valor? Aquele que nasce
com superpoderes ou o que os
adquiriu por mérito? Estamos
errados? Acreditamos que não!
Assim vemos a divindade de Jesus,
e você? Antes de responder atente
que as tentações agem de acordo
com o intimo alimentado pelo
próprio tentado. Pense nisto!

Inicio a minha coluna co-
mentando a decisão da  Record
TV em mudar a data da final de
"A Fazenda 12", programa pre-
visto para terminar em 10 de
dezembro. No entanto, só che-
gará ao final uma semana depois,
em 17 de dezembro.  Com essa
alteração no cronograma , a atu-
al temporada ficará no ar por
101 dias.

Se tornando a mais longa de
toda sua temporada. Os executi-
vos da Record analisaram o

crescimento da
audiência do
programa e opt-
aram para pedir
a mudança de
data do seu
encerramento.

Para se ter
uma ideia cada
vez que tem a
eliminação de
um peão partic-
ipante da Fa-

zenda a Record TV cresce no
IBOPE chegando a 17 pontos.

Como base dessa informação
na eliminação  de Luiza Ambiel a
emissora chegou a quase 20 pon-
tos no IBOPE, ficando em primeiro
lugar tirando a liderança da Globo.

O Band Notícias apresenta-
do pela Rede Bandeirantes de
Televisão todas as noite é sem
dúvida nenhuma o melhor tele-
jornalismo da nossa TV.

Sr. Brasil, apresentado por
Rolando Boldrin na TV Cultura é
o único programa atualmente na
Televisão Brasileira que retrata as
raízes da música Brasileira.

A apresentadora Sabrina
Sato testou positivo para o novo
coronavírus. Além dela o marido
e sua sogra Leda Nagle, mas a
sua filha Zoe não apresenta sin-
tomas.

A Prefeitura de São Paulo pe-
diu a penhora dos bens do can-
tor Roberto Carlos por conta de
uma dívida de IPTU de cerca de
45 mil. O cantor é proprietário de
um imóvel localizado no cambu-
ci, onde funciona um restaurante.

Frase Final:   O Respeito, o
caráter e a humildade caminham
juntos.

Horóscopo

BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita)
 Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341, no muro do cemitério

da Freguesia do Ó / Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-
2841.9061 e Ibraduch@hotmail.com / Conheça nossos pensa-

mentos: www.bancanovaluz.blogspot.com.br
 Leia notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com

Cassius Clay
Roteiro

O Bar do Tião,  local
onde  amigos se reúnem

para  apreciar uma
cerveja bem gelada,

conversar, rir, assistir
jogos do seu time de

coração, paquerar e se
divertir muito. Aberto de

segunda à sábado, o
Botequim descontraído

serve petiscos
tradicionais e cachaças
especiais com opções  de

lanches e porções.

R. Monjolo, 386 - Freguesia do Ó
 Tel.: 3999 5213  www.bardotiao.com.br

CHURRASCARIA E PIZZARIA
CANECA DE PRATA

Referência na região.
Atuando a mais de 35

anos na região do
bairro do Limão, a

Churrascaria e Pizzaria
Caneca de Prata

oferece para você um
excelente atendimento

pelo melhor preço,
temos diversas opções,

pratos a la carte,
Rodízio de carnes de
primeira, e as nossas

deliciosas pizzas.
Reservas:   Comemore
datas especiais, venha

com a familía, conforto
e todo o toque especial
daquela comida caseir-
inha, faça a sua reser-

va:
Venha nos fazer uma

visita!  Avenida
Deputado Emílio

Carlos 1173  - (11)
3936-1703

Shirley Pitta vendia churrasquinho na Ondina,
em Salvador, e virou a nova sensação da moda

A neoface que promete ser a
nova estrela da moda nacional:
assim a revista Vogue Brasil clas-
sifica a modelo baiana Shirley Pit-
ta, que é um dos destaques desta
edição da São Paulo Fashion
Week.  Modelo da JOY Model, a
garota batalha há dois anos por
seu espaço no mundo da moda, e
parece que sua hora chegou. Na
estreia do evento, ontem, Shirley
chamou a atenção por sua beleza
na apresentação digital da grife
Lenny Niemeyer.  Mas até che-

Famosos
Carla Aparecida

gar a esse momento especial da
carreira, a garota batalhou
bastante: ainda nem sonhava com
as passarelas, quando trabalha-
va como ambulante na entrada do
Zoológico de Salvador, no bairro
de Ondina.  Junto com a mãe, a
bela vendia churrasco e refriger-
antes.  “Os espetinhos da minha
mãe eram os mais amados!”, con-
ta hoje, aos risos, relembrando
com orgulho do trabalho que a
permitia ajudar na renda familiar.
Aos 21 anos, Shirley desponta
entre os destaques da semana de
moda brasileira, estrelando apre-
sentações de grifes como Lenny
Niemeyer, Ponto Firme, Another
Place e Lino Villaventura na São
Paulo Fashion Week (SPFW), que
iniciou sua edição comemorativa
de 25 anos, em formato totalmente
digital.  Modelo desde 2018, Shir-
ley é aposta da JOY Model – mes-
ma agência responsável por lançar
Lais Ribeiro, a única Angel
brasileira da atualidade.  A baiana
já estrelou importantes campan-
has de beleza, para Avon, O Bot-
icário e Aussie, além de ter posa-
do para prestigiadas publicações
de moda, como Vogue, Elle, Marie
Claire e L’Officiel.
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BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

Bombeiros Comunitários do Imirim em Ação

Luis Alberto Alves
Geral

Toda segunda e quarta- feira, às 8h,
Hasteamento das Bandeiras, Nacional, Estadual e
Municipal com Canto do Hino Nacional Brasileiro.
Às 8h15, palestra de Primeiros Socorros sobre
bebê, criança, adulto engasgado e reanimação

Direito
Dr. Ari Pereira - Advogado   e Diretor Plena
da Associação Comercial  de São Paulo

E-mail:pereiraari2917@gmail.com
Tel: (011) 9.51164243

 Atendemos o Messias que
revoltado com a cobrança da Sec-
retaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, cobrando o Imposto
sobre transmissão causa mortis
e doações de  quaisquer direitos,
por ter recebido com sua Irmã um
sitio que o seu Pai adquiriu com
muito sacrifício e onde nasceram,
foram criados, trabalharam na
roça, onde a plantação propiciou
não só o sustento da Família,
mas, estudou hoje é um Engen-
heiro Agrônomo.  A TRISTEZA é
que em 60 (sessenta dias) os
seus Pais faleceram e agora no
Inventário deles é cobrado o ITC-
MD que absurdamente e ilegal-
mente é calculado por uma base
de cálculo que se aproxime do
preço de mercado.Por ser a sua
atividade e profissão entende
que nem a Secretaria da Agricul-
tura do Estado de São Paulo e
nem o IEA - Instituto de Econo-
mia Agrícola são entidades que
tenham que determinar o valor de
mercado da propriedade rural,
visto que o ITR - IMPOSTO TER-
RITORIAL RURAL é quem fixa o
valor venal da propriedade rural.
Messias ainda comenta, o sac-
rifício de seus Pais na pro-
priedade rural trabalhando de ini-
cio em áreas de outras Pessoas,
como Caseiros, foram economi-
zando e trabalhando muito, até
adquirirem um pequena pro-
priedade.  A sua MÃE ajudava
tanto na roça, como ainda cos-
turava e vendia roupas para as
vizinhas. Foram empreende-
dores. não ficavam pedindo es-
molas, produziam e educaram os

ITCMD sobre os imóveis rurais!
Como tem que ser calculado!

seus Filhos. Muito religiosos
chegaram a construir na sua pro-
priedade uma Capela e aos dom-
ingos o Padre da Cidade ia cele-
brar uma Missa, assim Deus sem-
pre os abençoou.

Messias ficou muito contente
quando lhe dissemos que a
Justiça tem entendido e decidido
que a Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, quer au-
mentar a sua arrecadação, cob-
rando o ITCMD SOBRE uma
base de cálculo ilegal. Então tem-
os que entrar com um pedido no
Tribunal de Justiça de São Paulo,
no caso em Ribeirão Preto, para
que determine que a cobrança
seja feita pelo valor venal do ITR.

Mostramos ao Messias uma
das inúmeras decisões, desta
data, em que diz "Direitos líqui-
dos e certos de recolher o Impos-
to sobre transmissão "causa mor-
tis" e doações incidente sobre
glebas rurais (IMÓVEL RURAL)
com áreas de vários hectares, lo-
calizadas em vários municípios do
Estado de São Paulo, utilizando
como base de  cálculo o valor
venal  dos imóveis para fins de
lançamento de ITR - IMPOSTO
SOBRE A  PROPRIEDADE TER-
RITORIAL RURAL de acordo
com o disposto na LEI PAULIS-
TA N º 10.705/2000, todavia, a
Fazenda do Estado de São Paulo
entende ser aplicável o Decreto
Estadual nº 46.655/2002 (com a
redação do Decreto 55.002/009
que estipula como base de calcu-
lo o valor de mercado dos imóveis
rurais, divulgado pela Secretaria
de Agricultura e Abastecimento

do Estado de São Paulo, apon-
tam inconstitucionalidade e ile-
galidade dessa determinação.
Nem a tabela do Instituto de Eco-
nomia Agrícola - IEA - determina-
da pelo Decreto nº 46.655/02, al-
terado pelo Decreto Estadual nº
55.002/09.

Messias então voltou com a
sua Irmã Aparecida e concord-
aram com as nossas condições,
assinaram o contrato de hon-
orários advocatícios e a
procuração ad judicia, prepara-
mos a petição inicial e com urgên-
cia ingressamos em Juízo que foi
bem instruída e fundamentada, e
concedeu-se a LIMINAR deter-
minando que a Fazenda Pública
cobre o  ITCMD SOBRE o valor
venal constante no ITR -. Essa
atitude do Messias deve-se ao
seu esclarecimento como Engen-
heiro Agrícola pois, em menos de
5 (cinco) dias decidiu pedir a
Justiça que determine que a Sec-
retaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, mude o seu  entendi-
mento sobre a base de cálculo do
ITCMD. O QUE temos que regis-
trar é que esse Imposto é para
todo o Estado de São Paulo, não
é só para a Capital, imaginemos
quantas Pessoas estão sujeitas a
essas cobranças ilegais da Sec-
retaria da Fazenda do Estado de
São Paulo. Não deixem de rec-
lamar e usar os seus direitos líqui-
dos e certos.

PENSAMENTO: TUDO COMO
DEUS QUER - HARMONIA,

AMOR, VERDADE E JUSTIÇA.

Adotar uma educação preven-
tiva, em relação aos filhos, é como
consertar o telhado da nossa
casa. Não é durante a chuva o
momento ideal para corrigir as
goteiras, mas enquanto ainda faz
sol. Não é quando os filhos
crescem e criam problemas o mel-
hor momento para educá-los, mas
enquanto ainda são pequenos.
Por vezes sabemos que o telhado
precisa de uma revisão, mas en-
quanto não chove postergamos
o reparo. Não é diferente em
relação aos filhos. Por vezes not-
amos pequenos desvios compor-
tamentais, sabemos que precisa-
mos agir, mas empurramos o prob-
lema com a barriga, na ilusão de
que o tempo se encarregue de re-
solvê-lo.

  Na chegada da chuva lamen-
tamos não haver corrigido o prob-
lema do telhado. Isso se assemel-
ha em relação aos filhos. Aos ser-
mos surpreendidos por compor-
tamentos totalmente desajusta-
dos lamentamos nossa falta de
ação quando não passavam de pe-

quenos deslizes.      Prevenção é
isso. Corrigir as goteiras enquan-
to faz sol para não precisarmos
trocar o telhado na chuva. Não
devemos tapar os olhos para os
pequenos desvios comportamen-
tais, pois, se não corrigidos eles
crescem e ganham intensidade.
Uma birra não deve ser vista
como coisa de criança. Uma pala-
vra ofensiva dirigida aos pais não
deve provocar risos. Uma
agressão a um colega de escola
não pode ser aplaudida. Um ob-
jeto estranho trazido para casa
não deve ser ignorado.

     É óbvio que mesmo após
um problema instalado devemos
atuar visando sua correção, mas
será como consertar a cobertura
durante a chuva. Vamos precisar
encarar o desafio, subir no tel-
hado e nos molhar. Vamos correr
risco de sofrer uma queda ou, no
mínimo, ganhar um resfriado. É
possível corrigir grandes desvios
de comportamento, sim, mas não

Celso Garrefa

Comportamento

Conserte o seu telhado enquanto não chove

São Paulo só deve reprovar estudantes
que não entregarem atividades

Avaliação será feita em 2020 e 2021 como ciclo único de aprendizagem
Os estudantes da rede estad-

ual de São Paulo que entregarem
as atividades exigidas ao longo
do ano não devem ser reprova-
dos, ainda que a aprendizagem
esteja abaixo do esperado. A Sec-
retaria Estadual de Educação
apresentou hoje (11) um planeja-
mento que prevê que os alunos
sejam avaliados nos anos de 2020
e 2021 como um único ciclo de
aprendizagem.

Assim, haverá uma tolerância
com os estudantes que entregar-
em as atividades exigidas, esper-
ando que seja alcançado apenas
um “mínimo” de aprendizado.
“Mesmo que você não alcance a
aprendizagem idealizada, você
poderá prosseguir se alcançar
esse mínimo”, enfatizou o
secretário da Educação Rossieli
Soares.

 No entanto, segundo o
secretário, 15% dos matriculados
na rede estadual não têm feito
essas entregas. Nesses casos, os
estudantes podem ficar sem aval-
iação e serem reprovados. “Há
uma probabilidade maior de re-
tenção ao que não entregue ativ-
idades para a escola”, alertou
Rossieli. A decisão final sobre as
reprovações será tomada no con-
selho de classe, que avaliará o
caso concreto de cada aluno.

 As atividades podem ser fei-

tas pela internet ou pelo material
impresso que, de acordo com o
secretário, tem sido distribuído
nas escolas. Rossieli disse ain-
da que vem sendo feito um tra-
balho de busca dos estudantes
que não têm acompanhado as
atividades escolares. Para Ross-
ieli, além das dificuldades de ac-
esso à internet por parte dos jo-
vens, muitos perderam o inter-
esse na escola durante a pan-
demia. “A gente sente esse
desânimo acontecendo. Mas,
nós temos outros fatores que
devem ser considerados”, disse.

 Reforço - Por isso, a secre-
taria está se preparando para re-
ceber os estudantes que vão
chegar com dificuldades de
aprendizado em 2021. Vão ser

contratados 10 mil professores de
reforço.

 A previsão é que o próximo
ano letivo seja iniciado em 1º de
fevereiro, com aulas totalmente
presenciais. Segundo Rossieli, a
programação foi feita com o cen-
ário de que o combate à pandemia
do novo coronavírus estará em
estágio avançado, inclusive com
o início da vacinação contra a
doença. “Espero que tenhamos
avançado, já começado com a
vacina”, destacou.

 O calendário escolar prevê
ainda um recesso de uma semana
após o primeiro e terceiro
bimestres em abril e outubro, re-
spectivamente, além das férias de
15 dias em julho. As aulas devem
ir até o fim de dezembro.

Dia da Consciência Negra: conheça cinco projetos
antirracistas  de alunos que valorizam a cultura e a história negras

Interessado em trabalhar com a GBC
Grupo Bombeiro Caetano favor enviar o

currículo no email
atendimento@bombeirocaetano.com.br

cardíaca. Às 8h30, café com empresários na padaria,
rodada de negócios para  geração de emprego, renda e
aquecimento do comércio local. Reunimos  10
empresários e cada um tem 2 minutos para apresentar a
sua empresa. Unidos Somos Fortes: “Sempre com
Deus” -

Visitem a nossa Rede Social :Instagram
gbcbmjvoficial - Facebook Bombeiro Caetano  -
YouTube Bombeiro Caetano,  Massagem Cardíaca no
Metrô e David Superação e Bombeiro Caetano.

No dia 20 de novembro, cele-
bra-se o Dia Nacional da Con-
sciência Negra. Marcada pela
morte de Zumbi dos Palmares,
símbolo da resistência negra con-
tra a escravidão, a data ressalta a
importância da luta contra a dis-
criminação racial e da reflexão so-
bre os lugares ocupados pelas
pessoas negras em nossa so-
ciedade. Diante da relevância
desse dia, o programa Criativos
da Escola apresenta cinco proje-
tos transformadores de
estudantes do ensino fundamen-
tal e médio que promoveram não
só a valorização da cultura negra,
mas formas de combate ao racis-
mo.  Um desses projetos foi pro-
tagonizado por um grupo de alun-
os do 2° e 3° ano do Ensino Mé-
dio da Escola Municipal Dona
Antônia Lindalva de Morais, do
município de Milagres (CE), que
ao refletirem sobre o aumento da
violência contra a população
negra no Brasil, criou a iniciativa
" Juventude Negra: Movendo
Estruturas ". A iniciativa recebeu
menção honrosa na quinta edição
do Desafio Criativos da Escola,
organizado pelo programa Criati-
vos da Escola, do Instituto Ala-
na.  O projeto teve início durante
as aulas de Formação para a Ci-
dadania, quando os adolescentes
foram incentivados a debaterem
sobre o crescimento do racismo e
da violência contra o jovem e a
mulher negra no Brasil. Eles refle-
tiram sobre a condição dos negros
no país e, intrigados com o as-
sunto, iniciaram uma pesquisa
mais aprofundada das bibliogra-
fias que abordam sobre a popu-
lação afro-brasileira. Depois das
leituras, os alunos aplicaram um
questionário para compreenderem
a diversidade étnica na escola e
também para conhecerem quem
eram estudantes negros da insti-
tuição.  A partir disso, os alunos
passaram a desenvolver uma sé-
rie de ações que abordavam a cul-
tura, a história e a realidade negra
do Brasil.Entre elas, teve o semi-
nário "Vidas Negras Importam!",
a oficina de direitos humanos com
o tema "Todos os mortos eram
bandidos: genocídio ou exter-
mínio do povo negro no Brasil?";
e, por fim, o café filosófico "So-
mos muitos, somos milhões, so-

mos aqueles silenciados: o que é
cidadania negra no Brasil?".

 A iniciativa ajudou os alunos
afrodescendentes a assumirem
suas identidades, reconhecendo-
se e admirando-se. A instituição
de ensino, também, passou a in-
cluir conteúdos sobre a História
da Cultura Afro-brasileira e Afri-
cana nas aulas de todas as disci-
plinas da escola, conforme deter-
mina a Lei Federal 10.639/2003.

 Além dessa iniciativa, o Cria-
tivos da Escola lista mais quatro
casos protagonizados por cri-
anças e adolescentes que abor-
dam a valorização da cultura negra
e que também foram destaques
nas premiações do Desafio Cria-
tivos da Escola:

 A Comunidade Quilombola de
Opalma em Pauta : alunos do mu-
nicípio de Cachoeira (BA) se in-
comodam com a falta de notícias
voltadas à realidade dos
estudantes de Quilombo de Opal-
ma e criam uma ferramenta online
para compartilhar com a popu-
lação acontecimentos que acon-
tecem na região em que vivem.

 Potere: O lugar da mulher
negra no Colégio Pedro II :
estudantes da cidade do Rio de
Janeiro (RJ) registram o dia a dia
de mulheres negras, por meio de
processos artísticos audiovi-
suais. Iniciativa teve início após

uma série de debates sobre racis-
mo estrutural e as desigualdades
de gênero na escola

 Afroativos: solte o cabelo,
prenda o preconceito : alunos da
cidade de Porto Alegre (RS), ao
perceberem o desconforto de cri-
anças negras com o seu cabelo,
passam a refletir sobre a intolerân-
cia, o preconceito e o racismo das
pessoas. Para mudar este cenário,
eles decidem promover oficinas,
formações e palestras sobre edu-
cação antirracista.

 Mais Amor Menos Guerra :
estudantes de São Bernardo do
Campo (SP) realizam atividades de
contação de histórias em creches
e oficinas de criação de bonecas
negras Abayomi para abordar a
diversidade racial e a importância
do respeito. Iniciativa tem como
objetivo combater a violência e
propagar o amor no território em
que vivem.

Sobre o Instituto Alana - O
Instituto Alana é uma organiza-
ção da sociedade civil, sem fins
lucrativos, que aposta em pro-
gramas que buscam a garantia
de condições para a vivência
plena da infância. Criado em
1994, é mantido pelos rendimen-
tos de um fundo patrimonial
desde 2013. Tem como missão
"honrar a criança".

sem muita luta e sofrimento.
     São nos momentos de esti-

agem a melhor hora de verificar-
mos nossa cobertura, mas, muito
mais importante que isso, é a ed-
ucação dos nossos filhos. Pre-
cisamos assumir nossas respon-
sabilidades educativas enquanto
ainda são pequeninos, antes que
as goteiras dos comportamentos
inadequados transformem-se em
uma gigantesca cachoeira.

Celso Garrefa - Sertãozinho SP
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Henrique Deloste
Curtas & Rapidinhas

Trânsito em trecho da Cantídio Sampaio
é um problema que precisa ser resolvido.

 “Gostaria de saber o que esse
pessoal da CET faz na Brasilândia
que só sabe ficar indeferindo
reivindicações da Comunidade
para não ter trabalho e fazendo
alguns serviços mal feitos, que ao
invés de melhorar deixa ainda
pior?” A pergunta é do leitor Alex
dos Santos.  Na Av. Deputado

Cantídio Sampaio altura dos nº
2488 e 2460  trecho entre as Ruas
Manoel Aquilino dos Santos e
Clara Nunes no sentido bairro no
Jardim Elisa Maria com acesso
também para o Jardim Guarani,
precisa ser tudo proibido:
estacionar e bem sinalizado, não
tem fiscalização, motoristas não

respeitam e, diariamente, o
trânsito fica extenso e tudo
parado.

Veja na foto que motoristas
não respeitam nem a proibição
existente de estacionar na altura
do nº 2488 da Av. Deputado
Cantídio Sampaio um problema
antigo que a CET, principalmente
viaturas que passam no local
fingem que não vê enquanto o
trânsito quando fica todo
paralisado. Acordam, servidores
da CET. Nesse trecho não pode
ter carros estacionados. A
reclamação com toda razão é do
leitor Alex dos Santos.

NOTA DA REDAÇÃO:
Estaremos encaminhando essa
demanda para conhecimento e
providências da Secretaria
Municipal de Mobilidade e
Transportes que é junto com a CET.

A Secretaria Municipal de Mobil-
idade e Transportes/ SPTrans já está
emitindo avaliação nº 2334, indeferin-
do  reivindicação da População da
Brasilândia que solicitam uma linha de
Ônibus Brasilândia/Terminal Cachoe-
irinha com indicação de itinerário de
quem reside no território e sabe a mel-
hor maneira para atender melhor a de-
manda. Só sabem ficar negando atend-
er o povo, fazer só do jeito deles e não
discutem com a comunidade. Novo
pedido será feito com abaixo assina-
do numa solicitação direta com o
Secretário e Parlamentares. Que faça
algumas alterações mas resolva. (As-
sociação do Bairro)

Sobre Linha de Ônibus na Brasilândia.

Uma máscara antiviral desen-
volvida pela Universidade de São
Paulo (USP) em parceria com a
empresa Golden Technology é ca-
paz de chegar até 12 horas de uso
contra o novo coronavírus. Em
testes feitos em laboratório, a
máscara apresentou uma eficácia
de 99,9% na eliminação do vírus e
chegará ao mercado custando ap-
enas 1,70 reais por unidade.

 A máscara é fruto de um in-
vestimento de 2 milhões de reais
e foi batizada de Phitta Mask. Em
última fase de testes para a
aprovação pela Agência de Vig-
ilância Sanitária (Anvisa), a más-
caras já está sendo comercializa-
da em algumas lojas. Segundo a
USP, um dos diferenciais dela é
que ela pode ser utilizada por mais
tempo do que as máscaras cirúr-
gicas comuns, com um efeito an-
tiviral e eficiência de filtração bac-
teriana por 12 horas. A máscara
cirúrgica comum, em comparação,
precisa ser trocada a cada duas
horas e descartada após o uso.
As máscaras de tecido precisam
ser lavadas constantemente para
evitar a contaminação.

 Outro ponto diferencial da
máscara contra a covid-19 é que
ela pode ser usada por três horas
em um dia, por duas horas no out-
ro, e assim sucessivamente até al-
cançar as suas 12 horas de uso. A
universidade também ressalta que

Máscara antiviral desenvolvida pela USP
tem eficácia de 99,9% e dura até 12 horas

a máscara não é tóxica, “uma vez
que uma quantidade muito peque-
na da substância já é suficiente
para inativar o SARS-CoV-2”. “Já
testamos no laboratório vários
antivirais que funcionaram con-
tra o vírus, mas nenhum em uma
concentração tão baixa quanto
esse”, ressalta o comunicado.

A USP também garante que,
além disso, a substância antiviral
“não é liberada no meio ambiente,
seja durante seu uso ou no des-
carte”. “O material pode ser pro-
cessado em qualquer sistema de
incineração convencional sem
deixar resíduos tóxicos”, desta-
cou o professor Koiti Araki do
Laboratório de Química Supramo-
lecular e Nanotecnologia do IQ no
comunicado.  O material é manti-
do em segredo por conta do pedi-
do da patente, mas interage com
o oxigênio do ar tornando-o mais
reativo. “O oxigênio, quando en-
tra em contato com o tecido, se
torna tão ativo quanto uma água
oxigenada. Quando o vírus entra
em contato com o material, ele é
inativado. O diferencial é a
produção contínua de pequenas
quantidades em equilíbrio de um
oxidante, usando uma substância
que já existe naturalmente, e a se-
gurança de um produto que não
apresenta toxicidade relevante e
é isento de metal”, disse.

 A substância havia sido

estudada por cinco anos e, ape-
sar da dificuldade em produzi-lo e
nos baixos rendimentos encontra-
dos, os pesquisadores con-
seguiram diminuir em mais de 90%
a quantidade de resíduos e re-
agentes, e o tempo de produção.
Para garantir a eficácia da máscara,
foram realizados testes em pa-
cientes diagnosticados com cov-
id-19 no Hospital das Clínicas.
Eles utilizaram uma máscara co-
mum por duas horas e, em segui-
da, usaram a máscara com o ativo
por outras duas horas. Todos fiz-
eram os testes PCR antes e de-
pois do uso. “Isso é importante
para saber se o produto realmente
inativou o vírus ou se a máscara
estava sem vírus porque os pa-
cientes não estavam mais doen-
tes e não eliminavam vírus”, afir-
mou o pesquisador. O efeito anti-
viral de 99,9% foi observado em
máscaras cirúrgicas, mas o mes-
mo não aconteceu com as más-
caras N95. O motivo para isso,
segundo a USP, foi a baixa adesão
do material às mesmas.

A universidade também res-
salta que o ativo utilizado nas
máscaras “pode ser aproveitado
em uma série de outros produtos”,
como em filtros de ar presentes
em hospitais e em cremes dentais
e enxaguantes.  Para comprar a
máscara, basta entrar no site ht-
tps://loja.phitta.com.br/mascaras/
phitta-mask.  O acessório também
está sendo comercializado em al-
gumas farmácias.

As máscaras mais eficazes -
Um estudo feito por pesquisa-
dores australianos, publicado na
revista científica Thorax, por ex-
emplo, indica que as máscaras de
apenas uma camada de tecido
reduziram um pouco as gotas de
saliva expelidas durante a fala,
enquanto a opção com duas ca-
madas se mostrou mais eficaz na
proteção.

Já a máscara com três cama-
das pode ser ainda mais eficaz do
que as outras duas, apesar de não
ter sido testada. Fonte: Exame

 A próstata é uma glândula
que o homem possui e que se
localiza na parte baixa do abdô-
men. É um órgão pequeno e que
está situado abaixo da bexiga e à
frente do reto (parte final do in-
testino grosso). A próstata en-
volve a porção inicial da uretra,
tubo pelo qual a urina armazena-
da na bexiga é eliminada. A
próstata também é responsável
por produção de parte do sêmen.

 “O câncer de próstata é
causado por alterações genéti-
cas celulares que estão associa-
das ao envelhecimento masculi-
no, fatores genéticos hereditári-
os e, principalmente, em dieta rica
em gordura”, destaca o coorde-
nador do Centro de Referência
da Saúde do Homem – Hospital

Saiba mais sobre o câncer de próstata
de Transplantes do Estado de
São Paulo, Claudio Murta.  A
doença é silenciosa em sua fase
inicial e não apresenta sintomas
– o que pode dificultar o diag-
nóstico precoce. Na fase avança-
da, alguns pacientes podem ter
dificuldades para urinar, sangra-
mento na urina, emagrecimento,
dores nos ossos, entre outros. “É
por ser uma enfermidade silenci-
osa que o homem precisa realizar
os exames de rastreamento
(check-up) periodicamente, assim
qualquer anormalidade poderá
ser detectada de forma rápida e
precisa”, afirma o urologista.

 O câncer de próstata pode
ser detectado com a realização
conjunta de dois exames: dosa-
gem de PSA, que nada mais é do

que um exame de sangue que
avalia a quantidade de antígeno
prostático específico, e o exame
de toque retal.  Apesar de muitos
homens ainda se recusarem a faz-
er o exame, por incômodo ou re-
sistência, Claudio Murta garante
que esse número já é bem menor
do que há alguns anos. “Hoje se
fala mais do exame, de sua im-
portância e de sua eficácia na
cura. Muitos também são en-
corajados por campanhas como
a do Novembro Azul e pela
própria família”, afirma.

 Até agosto deste ano, o Es-
tado de São Paulo registrou 4.751
internações por diagnóstico de
câncer de próstata e 1.712 óbi-
tos. Em 2019, foram 8.476 inter-
nações e 3.332 óbitos.

Maria Eduarda
Saúde

VILA RICA/ILUMINAÇÃO:  A Praça, localizada a Rua
Puxinana altura do nº 46/Canteiro, entre a Av. Inajar de Sou-
za  na Vila Rica passou por reforma geral. Ganhou aparel-
hos para ginástica e brinquedos para as crianças, o espaço
vai ficar melhor ainda com iluminação pública com insta-
lação prevista até fevereiro, recentemente a comunidade e
lideranças Sérgio Matroni, contaram com a presença do
Subprefeito da Freguesia Brasilândia Sergio Gonelli e o Su-
pervisor de Esporte Renato. Moradores agradecem tam-
bém a candidata  e  vereadora da região, Sandra Santana.
CORREÇÃO: Na coluna da edição an terior esta foto saiu
com o texto trocado sendo este o correto.

FALTA DE LUZ ENEL NÃO RESOLVE: A falta de energia nas residências na rua Ouro Velho
no Jardim Guarani ocorre com frequência, é um problema antigo que a Enel não toma providên-
cias. Com ou sem chuva falta luz, este Jornal vem recebendo constantes reclamações que inclu-
sive já foi passando para a Assessoria de Imprensa da Enel que não tem respondido infringindo
assim a lei Federal de acesso a Informação nº 12.527/2011, toda vez que a resposta é negada
publicamos sem o retorno dependendo do assunto orientamos o leitor a recorrer ao Procon e
Ministério Público.
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Mestre de cerimônia: Ariane
Marques da Silva * Convidados
de Honra: Presidente: Ivonei Fra-
ga - Vice Presidente:Gerson Mo-
rais - Edilson Soares Fox Robots,
Emilly Vitória Silva Leite Miss
Maua 2020 - Bruno  Gabriel de
Mesquita Assessor Parlamentar
- Soldado Soares do 9ª Batalhão.
- Laryssa Ferreira Pessotti Dire-
tora de Operações. Formatura dos
Grupamentos: Grupamento Elite
- Soldados Bombeiros - Es-
quadrão Anti-Chamas - Águia de
Fogo - Esquadrão Benu. Porta
Voz: Lucas  do Esquadrão Benu.
Porta voz: Juliana Martins Gru-
pamento Elite.

O curso foi realizado por 70
bombeiros civis, num período
aproximado de 3 meses, nos quais
os alunos passaram por um trein-
amento de 540 horas/aulas, e
tiveram em sua grade curricular
matérias profissionalizantes
como combate a
Incêndios,sobrevivência na sel-
va, socorros de urgência, helip-

Formatura dos Grupamento
do Bombeiro Civil Voluntário

onto, treinamento de combate à
incêndio florestal e segurança
contra incêndio e pânico, entre
tantas outras aulas ministradas.

Associação Grupamento de
Bombeiros Civis Voluntários de
São Bernardo do Campo tem cin-
co anos onde base principal fica
em São Bernardo, além de um polo
no Parque Hawaí em São Bernar-
do em 2020 inaugurou três  polos
de apoios em São Paulo na região
da zona norte a lado do metrô
Santana na Parthenon da Edu-
cação Profissional e Ensino Su-
perior São Paulo Ltda. e outro
polo de apoio  na região da zona
leste Viena Educacional Ltda.
Escola Evolute ao lado do metrô
Tatuapé e o polo Heliópolis próxi-
imo ao metrô Sacomã, associação
tem como diferencial parcerias
com empresas  que disponibilizam
os estágios e oportunidades efe-
tivação no mercado de trabalho.
O evento aconteceu  no dia 07 de
novembro de 2020 no Buffet
Aliance -Santo André - SP.

Reynal Papéis desafia a mão
do tempo! Há mais de 42 anos
servindo seus fregueses através
de suas bem estruturadas lojas.
Matriz, situada na avenida Dep.
Emílio Carlos, 3903, na Cachoe-
irinha atendendo pelo telefone
38513020. Filial, na avenida Dep.
Emílio Carlos 730, no bairro do
Limão, fone 39832754. Em suas
quatro décadas de ininterruptas

atividades, sempre colocando o
freguês em primeiro lugar, Rey-
nal Papeis, através de seu pro-
prietário sr. Reynaldo Pereira
Soares e colaboradores, atendem
com invulgar atenção sua dileta
freguesia no fornecimento de
material escolar, informática, em-
balagens, material para es-
critório, e uma bem estruturada
seção de brinquedos; também
recarrega cartuchos e toners,
tudo a preços convidativos.
Quanto ao pagamento, Reynal
Papéis parcela no cartão em três
vezes, sem juros! Bom atendi-
mento, qualidade impar em seus
produtos, tudo fazem de Reynal
Papéis um estabelecimento com-
ercial que pontifica na Cachoeir-
inha e no bairro do Limão, ofere-
cendo qualidade e bons produ-
tos! Para adquirir os produtos
citados com qualidade compro-
vada e economia, o endereço
certo é Reynal Papéis. Confira!
São 42 anos de bom atendimen-
to, acompanhando o progresso
da Cachoeirinha e bairro do
Limão! Comprove. Faça uma vis-
ita a qualquer das lojas Reynal
Papéis. Satisfação garantida e
bons produtos adquiridos.

 Vereador Toninho Paiva realizou, domingo (8), carreata em prol
de sua campanha rumo a reeleição.  Os apoiadores percorreram os
bairros do Tatuapé, Penha, Vila Ré e Cangaíba.  “Estou feliz e animado
em ver todos reunidos hoje com o mesmo objetivo. Vamos continuar
nosso trabalho, porque Zona Leste Somos Nós e o Trabalho
Continua!”, afirma Paiva.

Carreata pela Zona Leste!
O trabalho continua...

Reynal Papéis, 42 anos!

Olhos verdes, corpo estrutural esbelto, cabelos pretos e longos,
charme e beleza natural são algumas das qualidades da estudante
Layane Lopes, 20 anos, coroada a Miss Imirim de 2020.

 Eleita pela comissão de apoiadores do Grêmio Recreativo e Cultural,
Brás Pereira Banda Show Tradição Paulistana e da Agência Sport
Models do empresário Renato Cury. Layane é a representante da beleza
em homenagem aos 188 anos do Bairro do Imirim, a ser comemorado
em 13 de maio de 2021.

Esteve na redação do Jornal São Paulo de Fato o ilustre
Evandro Reis, candidato a vereador à Câmara Municipal de
São Paulo, pelo Partido Verde. Ele prestigia nosso veículo de
comunicação e é um morador de 20 anos no bairro do Imirim.
A Zona Norte precisa de  representantes para atender as
inúmeras reivindicações da  comunidade. Hein e por quê?

Visita Ilustre!

A Beleza do Imirim!


