
ABC
em notícia

INFORMAÇÃO E CREDIBILIDADE

om trajetória política 
iniciada em 2004, ano 
em que foi eleito o 

vereador mais jovem da cidade 
de Santo André, Paulo Serra - 
andreense de nascimento - tem 
ampla experiência administrativa 
por ter cumprido dois mandados 
na Câmara Municipal como 
Secretário de Obras e Serviços 
Públicos. Comprometido com 
a melhora da qualidade de 
vida dos moradores locais em 
todas as esferas do bem-estar 
- como redução de impostos, 
policiamento, construção de 
creches - o prefeito falou com 
exclusividade à reportagem do 
ABC em Notícia sobre o balanço 
de 2019 e as metas para 2020.

AN: Como o senhor avalia o 
saldo de 2019 em termos de 
obras e serviços entregues à 
população?
PS: Esse ano foi extremamente 
positivo para a cidade. Conse-
guimos tirar do papel muitos 
dos nossos compromissos pre-
sentes no plano de governo. Foi 
um ano em que transformamos 
de maneira efetiva o que era dí-
vida em investimento. A cidade 
saiu de um endividamento de 
cinco bilhões de reais e o redu-
ziu para um bilhão, com 80% de 
solução. Entregamos cinco cre-
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LITERATURA
CEO DE EDITORA ENSINA 
O PASSO A PASSO PARA 
PUBLICAR UM LIVRO
Andréia Roma da Leader 
Editora até escreveu uma 
obra sobre o assunto. Leitura 
obrigatória, hein?
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BELEZA 
A TERAPIA CAPILAR é A 
NOVA qUERIDINhA DAS 
MULhERES
Claus Pita, da matriz Jacques 
Janine, fala sobre consultoria 
que pode salvar a saúde dos 
fios e aumentar a autoestima
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COMPORTAMENTO
PEDIDOS DE DIVÓRCIO 
POR MULhERES VIRA
RECORDE NO BRASIL
A mudança no hábito não se 
refere só à separação, como 
também ao acordo de guarda 
dos filhos
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EMPREENDEDORISMO
CONhEÇA A hISTÓRIA DA 
DESIGNER DE JOIAS qUE 
ENFRENTA O CÂNCER 
Cláudia Pinange criou o ateliê 
Ponto Chic. Ela mantém a 
família e luta contra a doença 
fazendo arte
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     Prefeito Paulo Serra afirma que mudou a história orçamentária 
da cidade e comemora conquistas em várias áreas

     O Dr. Criscuolo analisa relação delicada entre hospitais e 
convênios, afirmando que a saúde no ABC está em curva ascendente
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EXCLUSIVA

SAÚDE
DR. BACTéRIA FALA
SOBRE POLÊMICA
Qual sabonete é melhor: o 
líquido ou em barra? Tem muita 
informação desencontrada! 
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EMPREgO
ESPECIALISTA Dá
DICAS PARA UM
CURRÍCULO PERFEITO
gestora enumera passos para 
que você não erre ao buscar 
nova vaga
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REGINALDO MANZOTTI
PADRE ESCREvE

SOBRE O PODER DA Fé 
EM ARTIgO ESPECIAL
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SuLA MIRANDA
CANTORA FALA DE 

vIDA, CARREIRA E 
MUITO MAIS
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ches, 15 novas unidades de saúde 
modernizadas, iniciamos o maior 
programa de asfalto da história 
da cidade - fizemos pouco mais de 
50 quilômetros, mas chegaremos 
em breve a 200 quilômetros de re-
capeamento - e temos 20 mil pon-
tos de iluminação de LED. grandes 
obras - como a duplicação do via-
duto Adib Chammas e o Complexo 
viário de Santa Terezinha - foram 
reformados e ganharam novas 
pontes. Claro que falta muita coisa 
ainda, mas a grande vitória desse 
ano é a prova de que esse modelo 
de gestão funciona. 

AN: Quais questões remanes-
centes são metas da gestão 
para este ano?
PS: As dívidas que restaram - sen-
do que parte delas foi iniciada 
na década de 90 - são de longo 
prazo, ou seja, precatórios. Nós 
conseguimos aprovar uma linha 
de crédito na Câmara e depende-
mos apenas de uma autorização 
do governo Federal para liquidar-
mos inteiramente os débitos da 
cidade. Seria histórico terminar 
2020 com o endividamento a ní-
vel zero por esse ser  mais um pas-
so muito impactante na vida das 
pessoas aqui em Santo André.

AN: Existem planos para que 
a prefeitura incentive empre-

sários que investem no setor 
privado da saúde?
PS: Existem planos de investi-
mento em geral, mas foi apro-
vado na Câmara um plano de 
estímulo tributário para novas 
empresas que estão instaladas 
no município desde novembro. 
Todas as companhias que am-
pliem e invistam em novas ati-
vidades em Santo André, a par-
tir da geração de e empregos e 
dessas novas medidas - terão 
redução de impostos que re-
tornam por meio de crédito tri-
butário empresarial. Lançamos 
- ainda em dezembro - parques 
tecnológicos, uma outra missão 
da nossa gestão, que oferecem, 
a partir de um portal mais de 
cem serviços ao empresário, 
capacitação de mão de obra, 
desburocratização de ensaios 
tributários e uma série de me-
didas nesse sentido. Nós temos 
um município que pagava seus 
credores com 18 meses de atra-
so e, atualmente, hoje temos 
uma cidade novamente equali-
zada, que funciona de maneira 
pontual, e isso dá segurança aos 
novos investidores. No primeiro 
semestre de 2019, fomos o mu-
nicípio que mais gerou empre-
gos na região metropolitana de 
São Paulo. Isso tudo é resultado 
desse cenário bastante positivo.

AN: Quais são as perspectivas 
para segurança pública e edu-
cação?
PS: Na segurança, tiramos do pa-
pel o compromisso de campa-
nha que era o Comitê Integrado 
de Segurança (COI), com Polícia 
Civil, Polícia Militar e guarda 
Municipal, trabalhado em con-
junto. Fizemos mais de uma cen-
tena de operações, sendo que 
todos os crimes patrimoniais 
- principalmente furto e roubo 
de veículos - tem caído de ma-
neira significativa. Temos uma 
das centrais de monitoramento 
mais modernas do Brasil e nos-
sas câmeras fazem reconheci-
mento de facial e identificação 
de qualquer veículo furtado ou 
roubado em Santo André, sen-
do que mais de 40% dos veícu-
los foram recuperados. A ação 
dessas forças policiais é muito 
rápida e toda essa reorganiza-
ção das polícias - apesar de não 
ser uma responsabilidade mu-
nicipal direta porque segurança 
é responsabilidade do Estado 
- faz com que o município não 
fuja dos bons resultados. vamos 

Prefeito de Santo André 
celebra conquistas em educação,
segurança e economia
De acordo com Paulo Serra, 2020 consolidará ainda mais benefícios aos munícipes 
com a proximidade da entrega de obras
Por Bijou Monteiro

investir ainda mais na compra 
de novas viaturas, coletes, far-
das, armamentos e tudo que o 
COI merece e tenho certeza que 
continuaremos nessa linha de 
redução da criminalidade. Sobre 
a educação, logo no início da 
gestão, um primeiro aspecto era 
colocar a educação para funcio-
nar com as questões mais bási-
cas que não eram feitas, como 
uniforme, material e merenda. 
A cidade havia parado de fun-
cionar esses três itens essen-
ciais. Retomamos isso desde 
o primeiro ano e, atualmente, 
temos uma das melhores me-
rendas de todo Estado de São 
Paulo. Além disso, focamos em 
formação integral  - estamos 
chegando a duas mil crianças, 
inclusive com aula de inglês - e 
nas creches. Um grande desafio 
de zerar o déficit de creches por-
que existiam cinco mil crianças 
sem vaga e isso foi reduzido 
para mil e quinhentas crianças 
ainda em fila de espera. Já te-
mos em construção mais cinco 
creches que vão zerar definita-
mente esse déficit.

atendimento em 
saúde na região do 
ABC tem melhorado 

muito. Isso é incontestável, seja 
pelos investimentos das prefei-
turas e também, é claro, pela ini-
ciativa privada que traz cada vez 
mais opções com a ampliação de 
hospitais e instalação de novas 
clínicas. Para entender a quantas 
anda esse cenário, o ABC em Notí-
cia entrevistou o Dr. Paulo Orlan-
do Criscuolo, cirurgião renomado 
e auditor atuante há muitos anos 
na região.

AN: Com tantos anos de atua-
ção, como o senhor enxerga o 
cenário da saúde no ABC? 
PC: Acredito que tenha havido 

uma evolução, já que os hospitais 
estão contratando melhores médi-
cos para o atendimento em Pronto 
Socorro e investindo em equipes 
mais bem preparadas. é nítida a 
melhora na relação médico e pa-
ciente neste cenário.

AN: Pela experiência inclusive em 
auditoria, o senhor acha que a re-
lação entre convênios e hospitais 
está cada dia mais defasada?
PC: O que ocorre em relação aos 
hospitais e os convênios é uma 
briga de muitos anos, em que os 
hospitais querem receber mais e 
os convênios querem pagar me-
nos, então os hospitais acabam 
demorando para dar alta ao pa-
ciente, pedindo alguns exames 

que talvez pudessem ser feitos 
em ambulatório. Isso vem des-
gastando bastante a relação 
hospital e convênio. Hoje os con-
vênios estão propondo para os 
hospitais um pacote de valores, e 
eu acredito que essa ação vai di-
minuir essa defasagem que exis-
te entre convênio e hospital.

AN: É verdade que há pedidos de 
exames e internações desneces-
sários em hospitais, visando não 
o benefício do paciente, mas sim 
um lucro na operação?
PC: Muitos exames que são pedi-
dos no pronto-socorro poderiam 
ser solicitados via ambulatório e 
sim, algumas internações pode-
riam ser tratadas em casa. Ocorre 

SAÚDE 

A saúde no ABC: um raio-x do 
cenário por um médico e auditor
Dr. Paulo Orlando Criscuolo fala sobre evolução e percalços em uma das áreas que 
mais cresce na região
Por Renata Rode

que o hospital interna para poder 
fazer volume. Isso também ocor-
re porque muitos pacientes pro-
curam os prontos-socorros em 
demasia, principalmente visan-
do atestados médicos, e o médi-
co acaba em algumas situações, 
aproveitando para fazer alguns 
exames. Então nessa equação 
há um desequilíbrio: o hospital 
interna o que poderia ser trata-
do em casa, solicita exames que 
poderiam ser feitos em um am-
bulatório e, com isso, demora 
para dar alta.

AN: Podemos afirmar que a apli-
cação da medicina preventiva é 
uma solução?
PC: Todos os grandes convênios 
hoje já trabalham efetivamente 
com a medicina preventiva visan-
do diminuir esses custos e por 
conta disso, a maioria tem traba-
lhado no sistema vertical, ou seja, 
a maioria dos planos são só de re-
des próprias, assim, se diminui o 
custo da rede credenciada. Quem 
mais usa hoje a rede credenciada 
são as seguradoras que não tem 
hospitais próprios.
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osso afirmar com 
todas as letras que 
nunca vi a chegada 

de um ano de forma tão posi-
tiva quanto 2020. Seja porque 
2019 foi um ano bem difícil em 
muitos sentidos, as pessoas 
estão mais otimistas com re-
lação aos próximos trezentos 
e tantos dias que temos pela 
frente. E isso é bom, afinal, po-
sitividade sempre é benéfica. 
Para quem não leu “O Segre-
do” fica a dica: pensar positivo 
e estipular metas com foco é a 
chave para um futuro melhor. 
E nós, do ABC em Notícia es-
tamos nessa vibe. 

Em nossa terceira edição tra-
zemos matérias sobre o que 
acontece na região e muito 
mais. Nas próximas páginas 
você vai conferir, além dos ar-
tigos de nossos especialistas, 
notícias sobre saúde, educa-
ção, empreendedorismo, su-
peração e muito mais. O que 
está faltando para que esse 
novo ano seja completo? Sua 
participação no nosso jor-
nal, já que ele é feito para 
você! Anote nosso celular 
(11 989916280) e fale com a 
gente pelo whatsapp: sua su-
gestão, palpite ou pauta se-
rão sempre muito bem-vindos!

Um grande abraço!
Equipe ABC EM NOTíCIA
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fALE CONOSCO!
ESTAMOS ONLINE

11 989916280
abcemnoticia@terra.com.br

COLUNA

Com a palavra,
Celso Russomanno

esta vez vamos falar 
sobre o turismo de 
aventura, afinal, em 

meio às férias escolares muitos 
consumidores planejam pas-
seios diferenciados. Algumas 
dicas são importantes para que 
sua viagem seja um sucesso.    

• antes de mais nada, procure 
as agências especializadas neste 
tipo de passeio. Consulte pes-
soas que já se utilizaram deste 
serviço, e a qualidade dele. Não 
acredite totalmente nas fotos di-
vulgadas nos sites, pois elas po-
dem não corresponder à reali-
dade. Uma boa dica é conversar 
com a Secretaria do Município e 
a do Estado. veja também se exis-
tem reclamações sobre a empresa 
no Procon da cidade escolhida (o 
destino da viagem). vale pesquisar 
também outros sites de reclama-
ções como o Reclame Aqui;

• após a escolha do roteiro, 
pesquise o preço: do pacote 
individual ou de excursão, das 
passagens, aéreas ou terrestres, 
dos tipos de acomodação, das 
refeições, dos guias e dos extras, 
que correram por sua conta;

• informe-se sobre o roteiro, 
as características da região, as 
atividades inclusas, o condicio-
namento físico adequado para 
cada atividade exercida;

• as atividades de aventura 
pressupõem determinado esfor-
ço físico. Daí a importância de, 
antes de qualquer exercício, re-
alizar exames cardiovasculares;

• hidrate-se e leve alimentos para 
o tempo que sua atividade durar;

• tenha sempre um kit de pri-
meiros socorros, casaco, apito, 
boné, protetor solar, capa de 
chuva, lanterna com pilha reser-
va, e um celular carregado. Não 
se esqueça de levar os medica-
mentos de uso pessoal;

• veja o tipo de roupa apro-
priada para usar e os objetos a 
serem levados, como capacete 
e coletes salva vidas, de acordo 
com o seu tamanho e com a es-
pecificação correta da atividade 
praticada;

• a presença de um guia espe-
cializado neste tipo de turismo é 
fundamental. Ele deve ter treina-
mento técnico nesta atividade, e 
curso de primeiros socorros; 

• pergunte se a empresa e os 
profissionais seguem as nor-
mas de segurança da ABNT 
para as atividades, e se dispõe 
de seguro;

• certifique-se de que a equipe 
está preparada para um atendi-
mento de emergência;

• siga sempre todas as instru-
ções de segurança, informadas 
pelos profissionais contratados.

fique atento: sua carteirinha 
de vacinação deve estar em dia. 
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2020: vamos 
lhe usar!

EDUCAçãO
ESCOLAS DA REDE
PúBLICA OfERECEM
ENSINO INTEGRAL

Dezoito instituições de ensino 
em Diadema, Mauá, Ribeirão Pi-
res, Santo André e São Bernardo 
aderiram ao Programa de Ensino 
Integral (PEI), modalidade que 
permite ao aluno carga horá-
ria de nove horas e meia sob a 
orientação de um professor de-
signado em 2020. As disciplinas 
especiais irão de encontro aos 
interesses complementares dos 
estudantes -  que, muitas vezes, 
não se sentem satisfeitos com as 
matérias do ensino tradicional - 
e devem aprimorar a formação 
dos alunos em meio ao compe-
titivo cenário acadêmico/pro-
fissional da atualidade. Para os 
estudantes que preferem o ciclo 
regular de aulas, a carga horária 
de cinco horas e quinze minutos 
será mantida. 

NOvA SEDE
SECRETARIA DA SAúDE 
DE DIADEMA GANhA 
NOvO ENDEREçO

Com horário de funcionamen-
to de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, a Secretaria de Saú-
de de Diadema - Centro de Es-
pecialidades Quarteirão da Saú-
de, agora funciona na Avenida 
Antônio Piranga, número 614, 
Centro. A nova sede - localizada 
exatamente em frente ao anti-
go endereço - tem acesso pela 
entrada do estacionamento do 
Samu (Serviço de Atendimento 
Mõvel de Urgência). Para maio-
res informações, o telefone de 
atendimento é o 4057-7000.

Em um mundo em que se 
torna complicado resolver 
questões cotidianas sem o uso 
de smartphones, foi lançado 
recentemente um compilado 
com os apps mais inusitados 
e, por outro lado, necessá-
rios  disponíveis na PlayStore. 
A listagem tem início com o 
"Natural Cycles", responsá-
vel por avisar a usuária sobre 
seu período de ovulação. é 
possível que a mulher meça 
a temperatura do corpo com 
um termômetro e insira os 
dados no próprio app. O ma-
peamento de dados é bastan-
te preciso, tem custo de 6 a 
9 dólares anuais, no entanto, 
a taxa de efetividade do "Na-
tural Cycles" é de 93 a 98%. é 
necessário ficar esperta com 
as margens de erro para evi-
tar riscos e ansiedades.

Para descontrair, o "Akina-
tor" - gênio virtual que fun-
ciona com um imenso banco 
de dados e algoritmo estru-
turado para assimilar carac-
terísticas dos usuários - é um 
aplicativo que replica brin-
cadeiras de adivinhações 
da nossa infância. Ainda em 
clima leve, falemos sobre o 
"RunPee", recurso divertido 
que - quando sentimos von-
tade de fazer xixi durante o 
filme - nos permite saber o 
quão relevante é a cena que o 
usuário está prestes a perder 
e, ainda, quanto tempo ela 
dura. Igualmente cômico, o 
"Flush" foi criado para mape-
ar banheiros públicos ou pa-
gos nas imediações de quem 
se encontra em situação de 
aperto e não quer passar ver-
gonha. A ferramenta é gratui-
ta para IOS e Android.

Cozinhar e correr o risco de 
ficar sem gás agora é coisa 
do passado. O "Chama" per-
mite a compra de um novo 
botijão com apenas alguns 

cliques, sendo possível es-
colher marca, revenda, preõ, 
tempo de entrega e avaliação 
do fornecedor. O pagamento 
é feito via app, com direito a 
entregador e todas as reven-
das regulamentadas pela ANP 
(Agência Nacional do Petró-
leo) nas cidades de São Paulo, 
Curitiba, Porto Alegre e Belo 
Horizonte. Já a nossa outra 
dica chega para mães ain-
da inexperientes. O "Língua 
do Bebê" identifica os tipos 
de choro da criança e indi-
ca quais as melhores formas 
para sanar o incômodo. O 
aplicativo é pago, no entanto, 
é possível que o recurso seja 
usado gratuitamente durante 
um período antes da compra 
na PlayStore. 

De grande valia na esfera da 
sustentabilidade, o "Cataki" 
reúne catadores de recicláveis 
em uma só plataforma, sendo 
que o usuário pode solicitar a 
remoção de materiais reciclá-
veis, entulhos, restos de po-
das, móveis velhos, além de 
outros itens volumosos. Já se 
você tem dificuldade com cál-
culos, o "Photomath" é uma 
ferramenta gratuita que fun-
ciona como calculadora, livre 
- no entanto - da digitação da 
equação ou conta, uma vez 
que uma simples foto do que 
deve ser calculado é capaz de 
gerar o resultado. 

Por fim, o "Hater" é um apli-
cativo de encontros e namo-
ro pautado em pessoas que 
se escolhem a partir do que 
odeiam. Pode ser um filme, 
uma banda ou até um dos 
três mil assuntos listados qeu 
geram afinidade a partir do 
que os usuários apaixonados 
detestam juntos. O app é grá-
tis e está disponível para to-
dos os sistemas operacionais. 
é, tem aplicativo pra quase 
tudo, não é mesmo?

TECNOLOgIA

Dez aplicativos divertidos e 
úteis para ter no celular
Listagem vai desde coleta de materiais recicláveis até 
lugares para se fazer xixi
Por Bijou Monteiro

     Aplicativos devem otimizar as tarefas do dia a dia e conquistam 
cada vez mais brasileiros

Existem regiões onde certas do-
enças ainda não foram erradica-
das. As vacinas de tétano, hepati-
te e febre amarela são indicadas 
para este tipo de turismo.

Importante: tudo o que for 
acertado com a agência de turis-
mo deve constar no contrato. Toda 
informação deve ser adequada e 
clara, conforme dispõem os artigos 
31 e 46, do Código de Defesa do 
Consumidor – CDC. 

• afirmações falsas ou engano-
sas sobre o serviço, e promessas 
publicitárias não cumpridas ca-
racterizam crime (Amparo Legal: 
artigos 66, e 67, respectivamente, 
do CDC – Pena: detenção de três 
meses a um ano e multa). 

Lembre-se: evite usar o cartão 
de crédito num único pagamento, 
pois, se tiver que cancelar o pacote 
ou a compra, será muito difícil re-
ceber seu dinheiro de volta. Ques-
tione em até quantas vezes você 
poderá pagar sem juros;

• exija Nota Fiscal do serviço. 
Constitui crime contra a ordem 
tributária não fornecer Nota Fis-
cal (Amparo Legal: artigo 1º, inciso 
v, da Lei n.º 8.137, de 27/12/1990 
– Pena: reclusão, de dois a cinco 
anos, e multa); 

• guarde a publicidade veiculada 
do serviço. Ele é a sua garantia de, na 
falta de acordo, ingressar com uma 
ação na Justiça;

• existem sites especializados 
em reservas de hotel. é sempre 
melhor pesquisar em dois ou três 
sites diferentes e, claro, pesquise 
empresas idôneas e com proce-
dência, porque infelizmente exis-
tem golpes na venda de estadias. 
Se você faz a reserva diretamen-
te com o hotel, geralmente paga 
o preço cheio, hoje, pela internet, 
vale a pena investir na pesquisa 
e em sites de busca renomados; 
• o consumidor pode fazer uma pes-
quisa sobre locação de carro, lem-
brando que para fazer a locação é 
preciso ter um cartão de crédito, já 
que essa é a “garantia” quando o 
consumidor pega o veículo. Essa ga-
rantia é usada para o caso de aciden-
tes, sendo assim, é importante fazer 
uma pesquisa e procurar locadoras  
que não cobrem por kilômetro roda-
do: o melhor é pagar um preço fixo de 
um pacote e rodar o quanto quiser; 
• é importante que a pessoa tenha 
sempre um pouco de dinheiro na 
moeda local, assim ela não depende 
só de cartão durante a viagem e, fica 
assim, em uma situação mais segura; 
• quando for ao exterior, principal-
mente para Estados Unidos, é sem-
pre bom fazer um seguro saúde por-
que em alguns países o preço que se 
paga para utilizar os serviços da saú-
de privada é muito alto.

Após tantos cuidados, tenha uma 
boa viagem e divirta-se!
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A partir de 59 anos
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R$ ,79545

Qualidade com os melhores preços 
nos planos para melhor idade! 

BIOVIDA SAÚDE

(11) 4872-0581
www.biovidasaude.com.br

Ligue e peça o seu!

/BiovidaSaudeOficial

biovidasaude

     Procedimento é repleto de 
mitos e verdades: esteja atento

     Prefeitura e subsecretarias se unem para tornar comunicação ainda 
mais eficaz em várias áreas

     Mais uma opção de lazer 
com área verde

odos querem clarear 
os dentes, mas existem 
muitas dúvidas na hora 

de realizar esse procedimento. Por 
isso, Alexandre Cesar, dentista es-
pecializado em Implantodontia e 
Dentística Restauradora responde 
sobre o que é fato ou boato, agora!

• Clareamento deixa os dentes 
sensíveis

Às vezes. O gel clareador pene-
tra no dente, e dependendo do 
paciente, isso pode causar sensibi-
lidade. Por isso, o mesmo gel, com 
a mesma concentração, pode cau-
sar sensibilidade em um paciente 
e em outro não.

• Cremes dentais funcionam 
como clareadores

Mito. Os cremes possuem abra-
sivos que removem as manchas 
superficiais e também possuem 
em sua composição produtos cla-
readores. Embora as propagandas 
digam que o creme clareia, não é o 
que vemos na prática. Um creme 
dental não clareia um dente da 
mesma maneira que o gel que o 
dentista usa, aliás, não chega nem 
perto do resultado do gel.

• Clareamento enfraquece
o dente

Mito. O gel clareador remove as 
manchas que causam o escureci-
mento dental a partir de uma re-
ação química, é como o gel funcio-
na. Alguns produtos são tão fortes, 
que microscopicamente mudam a 
superfície do esmalte, mas é algo 
tão pequeno que não significa um 
"enfraquecimento".

• Clareamento provoca câncer
Mito. Da maneira que é usado 

pelo dentista e pelo paciente, o 
tratamento de clareamento não 
provoca câncer.

• Durante o clareamento
devemos evitar ingerir bebidas
e alimentos com corantes

verdade. Café, mate, chá, molho 

SAÚDE

Mitos e verdades sobre o
clareamento dental

shoyu e refrigerantes devem ser 
evitados durante o tratamento de 
clareamento. Alimentos que man-
cham podem influenciar no resul-
tado final do clareamento.

• Clareamentos caseiros
funcionam

verdade. Clareamento caseiro 
é uma técnica em que o paciente 
leva uma moldeira pra casa e põe 
o gel dentro desta moldeira, apli-
cando-a nos dentes. é uma técnica 
muito boa e funciona muito bem.

• Qualquer pessoa pode ficar 
com os dentes brancos após
um clareamento

Mito. Pessoas que tenham por 
exemplo dentes de cerâmica (por-
celana), restaurações, defeitos de 
formação do esmalte, não vão ob-
ter um resultado positivo após o 
clareamento.

• Receitas caseiras como 
bicarbonato de sódio, limão, 
água oxigenada e casca de 
laranja clareiam os dentes

Depende. Esses produtos, de 
alguma forma, ajudam a remover 
as manchas superficiais e dão a 
impressão de ter clareado. O bicar-
bonato, por exemplo, remove as 
manchas por ser abrasivo, mas se 
usado com frequência, desgasta a 
superfície do esmalte. Portanto, es-
sas receitas para clarear não fazem 
uma remoção interna dos pigmen-
tos como faz o gel que o dentista 
usa, e podem ser nocivos ao es-
malte dental e as gengivas.
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Com investimento de R$ 
417.836,40, sendo tais recursos 
advindos da assinatura de um 
Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC) entre a Secretaria de Habi-
tação e Desenvolvimento Urbano 
da Prefeitura de Diadema com a 
empresa Faias Paiva Administra-
ção e Participantes S/A, o Parque 
Regional Oeste foi inaugurado 
em evento com presença de se-
cretários municipais, vereadores 
e moradores da cidade.

O local conta com 5.615,39 me-
tros quadrados preenchidos por 
skate, playground, mirante, sanitá-
rios masculinos e femininos aces-
síveis, guarita, área de estar com 
mobiliário (bancos, lixeiras e be-
bedouros) e academia ao ar livre. 
“Está muito bonito. Faltava um es-
paço desses aqui para a vila Socia-
lista. Moro aqui há mais de 25 anos 
e toda a família está feliz com o 
parque. A gente vem aqui todos os 

DESENvOLvIMENTO

Diadema inaugura Parque
Regional Oeste

Cerca de 68 mil famílias rece-
bem donativos do Banco de 
Alimentos de São Bernardo. Os 
moradores inscritos integram 
programas sociais como Cen-
tro de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS), Centro Espe-
cializado de Assistência Social 
(CRES), além de outras 51 enti-
dades assistenciais dos conse-
lhos municipais de Assistência 
Social e Direitos da Criança e 
Adolescente. Os produtos en-
caminhados ao Banco de Ali-
mentos passam por criteriosos 
processos de refrigeração, se-
leção, reembalo e etiquetação 
para, ao final de tudo, as cestas 
de alimentos serem montadas 
e distribuídas à famílias prefe-
rencialmente em situação de 
risco ou vulnerabilidade inscri-
tas nos programas menciona-
dos. Nos últimos três anos, o 
banco arrecadou 360 tonela-
das de alimentos, sendo que o 
sucesso da empreitada decor-
re das ações do prefeito Orlan-
do Morando e as parcerias de 
sua gestão junto ao setor pri-
vado. Os interessados em doar 
e fazer parcerias juntamente 
ao Fundos Social podem obter 
mais informações pelo núme-
ro 11 2630-6704.

ExEMPLO
BANCO DE ALIMENTOS
ARRECADA 360 TONELADAS

dias e aproveitamos muito”, conta 
Maria José de Paula, dona de casa.

“é com muita alegria que esta-
mos entregando esse parque à 
população. Essa era uma área da 
CDHU e, como estamos fazen-
do a regularização fundiária dos 
apartamentos, ela passou ao mu-
nicípio. Esse é mais um local para 
convivência social e lazer. Em 2020, 
o programa É Claro Que Fica aten-
derá as ruas próximas ao parque. 
Trocaremos a iluminação por LED, 
trazendo mais segurança e geran-
do economia aos cofres públicos”, 
afirmou o prefeito Lauro Michels.
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SESC SãO CAETANO 
OfERECE MuITAS 
ATRAçõES

O repertório é variado para 
que todos aproveitem bem 
as férias, então é só anotar! 
Tem aula de dança dia 25 de 
janeiro, às 15h com o grupo 
de Dança Boliviana no Espa-
ço verde Chico Mendes, com 
entrada gratuita. 

Ainda, estações de brin-
quedos inspirados em técni-
cas circenses, de 11 de janei-
ro até 18 de janeiro, sempre 
das 14 às 17 horas no Espa-
ço verde Chico Mendes, com 
entrada gratuita.

E no dia 25 de janeiro, às 16 
horas, tem o Circo do Só Eu 
com Barracão Teatro. O palha-
ço Zaborim vem até São Ca-
etano para tentar apresentar 
sozinho o grande espetáculo 
com números de equilíbrio de 
pratos,  macacos no monoci-
clo, hipnose, mágica, acrobacia, 
música e muito mais. grátis.

om o objetivo de 
estreitar laços com 
a comunidade e 
prestar contas de 

maneira ainda mais eficaz, a 
Prefeitura de São Caetano do 
Sul - a partir canais adminis-
trados pela Subsecretaria de 
Comunicação - consolidou a 
meta de encurtar distâncias 
com os mais de 160 mil mo-
radores da cidade. "Em uma 
gestão pública moderna e co-
nectada com a população, é 
importantíssimo levar infor-
mação aos vários canais dis-
poníveis, seja na forma mais 
tradicional, com os impressos, 
seja explorando os diversos 
meios que a internet nos pro-
porciona. E é assim, marcando 
presença em todos os meios, 
que prestamos contas da Pre-
feitura ao morador. Sempre 
com transparência", reforça o 
prefeito Auricchio Júnior.

A partir de propostas pionei-
ras, São Caetano equilibrou 
meios de comunicação tradi-
cionais - como jornais e revis-
tas - com vias digitais inovado-
ras, como as redes sociais de 
whatsapp e Spotify. Além da 
"Revista Interativa São Caeta-
no em Movimento", acessível 
no site da prefeitura tanto nas 
versões desktop e mobile, o 
município conta com a "Revis-
ta São Caetano", empreitada 
impressa e comemorativa lan-

çada em julho para festejar os 
142 anos da cidade; a "Revista 
Pelas Ruas dos Bairros" que 
versa exclusivamente sobre 
os 15 bairros são-caetanen-
ses e a "Revista da Educação" 
(antiga Revista Educação Co-
nectada com o Futuro) com 
a excelência oferecida pelo 
setor. O projeto de comunica-
ção ainda inclui versões digi-
tais como o "Conexão Férias" 
e seu comprometimento - via 
aplicativo – que proporcio-
na gincanas virtuais nos dias 
livres da criançada; o "Atlas 
da Educação" com todas as 
informações - do bercário à 
universidade - sobre a vida 
estudantil/acadêmica dos pe-
quenos e o SAC 2.0 nas redes 
sociais, forma de interação 
em que nenhum conteúdo ou 
questionamento via Facebook 
e Instagram oficiais é ignora-
do ou deixado sem resposta. 
"Avançamos em transparên-
cia ao criarmos produtos que 
possibilitam informação e in-
teração em diversas platafor-
mas. Assim, atingimos público 
crescente que têm acesso a 
serviços e programas inovado-
res implantados pela Prefeitura 
de São Caetano. Com esse con-
ceito, atingimos nosso objetivo 
maior de estarmos conectados 
com a população", afirma o 
subsecretário de Comunicação, 
Fernando Scarmelloti.

COMUNICAçãO

Prefeito Auricchio Júnior
anuncia comunicação integrada 
em novo projeto
Investimento em informação preza por transparência e 
eficácia junto à população
Por Renata Rode
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A moda mais democrática 
é a feita para mulheres com 
curvas, afinal, o biotipo da 
brasileira é mesmo diferen-
ciado. A partir disso, a rede 
Ashua Curve & Plus Size con-
ta com oito pontos de venda 
físicos, sendo quatro deles 
no estado de São Paulo, três 
no Rio grande do Sul e um no 
Rio de Janeiro. A marca inau-
gurou uma loja no Shopping 
ABC com proposta de vestir 
manequins do 46 ao 54.

A rede faz parte do gru-
po da Lojas Renner e espera 
grande aceitação por parte 
do público feminino local. 
"Desde o seu surgimento no 
e-commerce, a Ashua sempre 
foi muito bem aceita pelas 
clientes, e o retorno positivo 
que tivemos após a abertura 

das primeiras lojas físicas nos 
estimulou a seguir ampliando 
nossa operação. Agora, fica-
mos felizes em aproximar a 
marca das clientes do grande 
ABC", afirma o diretor de pro-
duto da Lojas Renner, Henry 
Costa. 

Assim como os espaços já 
existentes em outras locali-
dades, a operação de Santo 
André vai oferecer atendi-
mento especializado, para 
proporcionar uma experiên-
cia de compra diferenciada 
às suas consumidoras. Com 
peças versáteis e atuais, a 
Ashua traz coleções dividi-
das em ocasiões de uso: ca-
sual, urbano e work. O ponto 
em comum é a vestibilidade, 
priorizando o corte que va-
loriza as curvas e o conforto. 

MODA

Loja Plus Size chega ao ABC: 
estilo para mulheres com curvas
Ashua Curve inaugura quarta unidade no estado de
São Paulo 

  Peças fashion para mulheres com curvas, agora no Shopping ABC
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OBRAS 
PREfEITuRA DE
RIBEIRãO PIRES
RECEBE  R$ 6 MILhõES 
PARA OBRAS

Em evento na São Paulo Expo 
com a presença do governa-
dor João Dória, do vice-gover-
nador e secretário de governo 
Rodrigo garcia, o secretário de 
obras de Ribeirão Pires Taka 
Yamauchi e autoridades esta-
duais, Adler Teixeira - prefeito 
de Ribeirão Pires - realizou a 
assinatura de convênios junto 
ao Estado para que o muni-
cípio receba R$ 6 milhões de 
reais para obras estruturais 
em 2020. As principais áreas 
a serem revitalizadas são toda 
a extensão da Avenida Fran-
cisco Monteiro (do Centro ao 
Santa Luzia), a Avenida Profes-
sor Antônio Nunes e o trecho 
da Avenida kaethe Richers até 
a divisa com Rio grande da 
Serra, sendo que tais reformas 
receberão R$ 5 milhões dos 
cofres públicos.  As constru-
ções da segunda fase do Par-
que Linear da Avenida Prefeito 
valdírio Prisco - cuja primeira 
fase aconteceu em setembro 
de 2019 com investimento de 
R$ 1,6 milhão conveniados 
entre a prefeitura de Ribeirão 
Pires e a DADETUR - irão do 
Jardim Panorama até a vila 
Conceição. O custo da finaliza-
ção do projeto contará com R$ 
900 mil para as intervenções. 
“Agradecemos ao governo 
do Estado de São Paulo, em 
nome do governador João Dó-
ria, pelo apoio aos projetos de 
Ribeirão Pires. Trabalhamos 
para superar as limitações fi-
nanceiras e promover investi-
mentos estruturais que aten-
dam também a população 
nos bairros da cidade. Com os 
novos recursos, teremos novo 
fôlego para obras de recapea-
mento e a implantação do Par-
que Linear em uma das princi-
pais vias do município”, avalia 
o prefeito Adler Teixeira.

Com presença do vice-prefeito 
gabriel Roncon, da secretária de 
Assistência Social e Cidadania Elza 
Iwasaki e funcionários da pasta, Ri-
beirão Pires iniciou a capacitação 
para novos membros do Conselho 
Tutelar e membros dos Conselhos 
de Direito do município. O investi-
mento em tais aperfeiçoamentos 
tem como finalidade otimizar o 
conhecimento técnico a partir de 
novas metodologias de trabalho 
para que, assim, conselheiros so-
lucionem questões - e conflitos - 
judiciais e extrajudiciais.

A primeira palestra pautou o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), teve carga de 12 horas e foi 
ministrada por Ricardo Augusto 
Yamasaki, advogado amplamente 
experiente no setor. O intuito da 
iniciativa foi abordar os aspectos 

gerais da legislação, atividades re-
alizadas pelo Conselho Tutelar e, 
ainda, a aplicação do conteúdo 
apreendido em casos práticos. “O 
trabalho realizado pelo Conselho 
Tutelar é de grande responsabi-
lidade, pois vocês trabalharão 
com o futuro da cidade. Isso 
demanda sensibilidade e muito 
conhecimento teórico”, explica o 
advogado.

“Desejo uma boa preparação a 
todos. A Prefeitura está de portas 
abertas para que possamos fazer 
um bom trabalho conjunto em 
prol de nossas crianças e adoles-
centes. Temos provido inúmeras 
melhorias na qualidade de vida 
de nossa população e os Conse-
lhos são fundamentais no apri-
moramento do trabalho da atual 
gestão”, afirma Gabriel Roncon.

ASSISTêNCIA 

Ribeirão Pires promove
capacitação de membros dos 
Conselhos Tutelar e de Direitos
Iniciativa fortalecerá trabalho municipal em diversas 
esferas sociais

MEIO AMBIENTE 
SEMASA vAI MuLTAR 
QuEM POLuIR O
CóRREGO CASSAQuERA

A Semasa (Serviço Muni-
cipal de Saneamento Am-
biental de Santo André), 
a partir de monitoramen-
to com câmeras pelo pela 
área de Proteção Perma-
nente do córrego Cassa-
quera, atestou a existência 
de mais de 20 toneladas de 
lixo na região. O infrator - 
autuado pelo crime am-
biental de descarte de resí-
duos sólidos - foi multado 
em R$ 60 mil e precisará 
efetuar a limpeza total da 
área.

  Mesmo após reforma, a 
propriedade manteve sua 
identidade arquitetônica

Com investimeto de R$ 500 
mil reais e a geração de 15 
empregos diretos, o municí-
pio andreense contará com 
mais uma loja da coopera-
tiva de crédito Sicoob. Com 
cerca de três mil pontos de 
atendimento no Brasil, a em-
presa desembarca em Santo 
André para funcionar na villa 
Rosa,  localizada na Avenida 
Portugal. A propriedade, an-
tiga moradia do imigrante 
italiano Ângelo vezzá, figura 
de grande destaque na cons-
trução civil do município, foi 
tombada como patrimômio 
histórico de Santo André em 
2008. Embora recentemente 
reformada, a villa Rosa teve 
mantidos os principais traços 
arquitetônicos de sua cons-
trução original.  
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Santo André recebe nova 
agência da Sicoob

Andrew lloyd Webber e o cine-
ma: depois de uma lista enor-
me com adaptações das te-
lonas para o teatro, Andrew 
Lloyd webber não está em 
seus melhores dias na sétima 
arte. Depois de ter adaptado 
sucessos para o teatro musical 
como “Sunset Boulevard”, “Evi-
ta”, “Jesus Cristo Superstar”, 
“Escola do Rock” e “ O Fantas-
ma da Ópera”. o compositor 
viu “Cats”, um de seus espe-
táculos mais queridos, sofrer 
uma avalanche de críticas ne-
gativas. Com a direção de Tom 
Hooper, vencedor do Oscar em 
melhor direção e melhor filme 
por “O Discurso do Rei” e um 
orçamento beirando os 100 mi-
lhões de dólares, as críticas re-
caíram sobre a direção de arte 
e os efeitos especiais que dei-
xaram a desejar. De "catastró-
fico" e "a pior coisa que aconte-
ceu aos gatos desde os cães", a 
maioria das resenhas têm sido 
longe de amáveis.

A cor mais bonita é a púrpura: 
estreou em dezembro de 2019 
no Theatro Net o aguardado 
espetáculo musical, “A cor pú-
pura”. Com equipe formada por 
Tadeu Aguiar e Artur xexéo - du-
pla que também já fez sucesso 
com o espetáculo “Bibi - Uma 
vida em Musical” - e produção 
musical de Eduardo Baker,  “A 
Cor Púrpura” é um espetáculo 
que arrebata o público e o in-
sere na narrativa, permitindo 
um misto de emoções. Inspira-
do no filme de 1985 com dire-
ção de Steven Spielberg e com 
atuações de Oprah winfrey e 
whoopi goldberg - vencedora 

do globo de Ouro por Melhor 
Atriz -, e encabeçado por Letícia 
Soares que interpreta Celie, a 
montagem brasileira possui um 
elenco espetacular, talentoso e 
multidisciplinar. Com vozes úni-
cas, “A Cor Púrpura - O Musical” 
é imperdível e está em cartaz de 
sexta a domingo (até dia 26 de 
janeiro de 2020) no Theatro Net 
com igressos entre R$ 37,50 e 
R$ 220,00.

Cyberdog de Danny Marks: 
“Cyberdog” é a nova distopia 
de Danny Marks, renomado 
autor de “O Jogo”, “ghost wri-
ter do Inferno”, “Sobreviven-
tes”, “Sob o Signo de Tanatos” 
e “Amor,  Sexo e Outras Tra-
gédias”, Danny nos apresenta 
um novo trabalho com trama 
envolvente em um futuro ca-
ótico, no centro da Megalópo-
le ChinaCyty, uma prostituta 
e ex-usuária de drogas acor-
da depois de ter se internado 
para transplante de órgãos 
que lhe daria mais alguns me-
ses de vida, mas algo parece 
errado. Ela não está na clíni-
ca, mas se encontra presa em 
uma máquina cibernética, sem 
controle algum de suas fun-
ções em meio a uma multidão 
sendo caçada por assassinos 
profissionais. “Cyberdog” já 
está disponível na Amazon e 
para  kindle.

OPINIãO 

Por dentro do entretenimento

Por Felipe Pirillo, 
especialista em 
antropologia cultural 
felipe.pirillo@gmail.
comFO
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m dos anseios e ne-
cessidades das co-
munidades por todo 

mundo é a saúde. Podemos 
falar que no Brasil ela é tra-
tada como lei, pois em nossa 
constituição é citada com mui-
ta clareza e amplitude, porém 
estamos longe de seus artigos, 
parágrafos e incisos estarem 
em plena execução, uma vez 
que a maioria do pontos le-
gislativos são estáticos e sem 
efetividade em um país de di-
mensões continentais. Para 
quem não tem ciência de tal lei, 
abaixo parte dela, qual rege as 
questões relacionadas com a 
saúde dos cidadãos brasileiros.  

Constituição federal do Brasil  
Seção II DA SAúDE Art. 196.  
A saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à re-
dução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promo-
ção, proteção e recuperação.  

Art. 197. São de relevância 
pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Pú-
blico dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentação, fis-
calização e controle, devendo 
sua execução ser feita direta-
mente ou através de terceiros 
e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado.  

Art. 198. As ações e serviços pú-
blicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarqui-
zada e constituem um sistema 
único, organizado de acordo 
com as seguintes diretrizes:  
 I - descentralização, com direção 
única em cada esfera de governo;  
  II - atendimento integral, com 
prioridade para as ativida-
des preventivas, sem prejuí-
zo dos serviços assistenciais;  
 III - participação da comunidade.  
§ 1º. O sistema único de saú-
de será financiado, nos ter-
mos do art. 195, com recursos 
do orçamento da seguridade 
social, da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, além de outras fon-
tes. (Parágrafo único renume-

rado para § 1º pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)  
§ 2º A União, os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios apli-
carão, anualmente, em ações e 
serviços públicos de saúde recur-
sos mínimos derivados da apli-
cação de percentuais calculados 
sobre: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)  
I - no caso da União, na for-
ma definida nos termos da 
lei complementar prevista no 
§ 3º; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)  
II - no caso dos Estados e do Dis-
trito Federal, o produto da arre-
cadação dos impostos a que se 
refere o art. 155 e dos recursos 
de que tratam os arts. 157 e 159, 
inciso I, alínea a, e inciso II, de-
duzidas as parcelas que forem 
transferidas aos respectivos Mu-
nicípios; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)  
III - no caso dos Municípios e 
do Distrito Federal, o produ-
to da arrecadação dos impos-
tos a que se refere o art. 156 e 
dos recursos de que tratam os 
arts. 158 e 159, inciso I, alínea 
b e § 3º. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)  
Depois da leitura acima você 
deve estar pensando: se tudo 
isso fosse executado estaría-
mos com um atendimento ex-
cepcional, porém o número de 
variáveis para sua execução na 
íntegra são gigantescos e en-
volvem pontos econômicos, 
políticos e até atos externos.  
Não fique pensando que nos-
so país é omisso ou irrespon-
sável, mas em alguns países 
esses direitos são tratados 
particularmente, e de maneira 
meramente empresarial e em 
outros estão entregues às mãos 
de Deus. As estatísticas mun-
diais são alarmantes e tristes. 
Por isso, exerça seu poder de 
cidadão e saiba de sua posição 
como ser no mundo.

UTI

Saúde direito ou dever?

Por Jota Roberto, 
empresário e con-
sultor em Saúde 
Suplementar F
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Programa de Parcelamento de 
Débitos gera R$ 40 milhões para 
São Caetano

Moradores com dívidas adminis-
trativas tiveram a oportunidade de, 
junto à Prefeitura de cidade, rene-
gociar e quitar suas pendências. Ao 
longo de 54 dias do Programa de 
Parcelamento de Débitos, o muni-
cípio arrecadou R$ 40.326.401,03 
em acertos à vista e 1.367 parcela-
mentos, sendo que já constam pa-

gas R$ 1.258,977,48 das dívidas e as 
demais a serem recebidas somam 
R$ 32.883.247,44. A renegociação, 
feita no Atende Fácil localizado no 
centro de São Caetano, teve des-
conto de até 100% de desconto de 
juros e multas, além de ter a facili-
dade de ser paga por meio de car-
tões de débito e crédito.
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áRIES 
você pode ter sido 
enganado ou mal-
tratado, mas o dano 

não foi tão grande quanto o ima-
ginado. Pessoas erram e, assim, 
perdoe. Se for difícil, lembre-se 
que seu ego é orgulhoso e trans-
forma tudo em algo pior para te 
sabotar. Pare de remoer pesade-
los sem medo de deixá-los para 
trás. Renove, recicle!

TOuRO
Faça da felicidade 
um hábito diário. 
você vai sim tra-

balhar na área que tiver vonta-
de, passar na prova do concurso 
público ou ser aceito no sonhado 
doutorado. O ciclo de escassez se 
encerrou em sua vida e, assim, 
olhe somente para frente. Seu 
renascer acontece sem cicatrizes. 
Aproveite!

GêMEOS
você, mestre da 
palavra, pode se 
magoar por algo 

ríspido que lhe disseram. Apro-
veite o momento para repensar 
como o outro te afeta e como 
você verbaliza esse desconfor-
to sem conflito. Estabilidade no 
amor e na esfera financeira com 
lucros inesperados. Sinta-se livre 
para usufruir do momento.

CâNCER 
Parar de remoer o 
passado porque o 
presente propicia 

a chegada de um novo ciclo no 
amor. Se for comprometido, a re-
lação será renovada. Se for soltei-
ro, um relacionamento saudável e 
sólido desponta no horizonte. Essa 
bênção vem da espiritualidade e, 
por isso, não esqueça de exercitar 
a gratidão. Esse hábito é mágico!

LEãO
você valoriza a 
honra e, justamen-
te por isso, por 

mais tentador que seja brigar 
com familiares que já foram 
injustos contigo, recue. Não en-
tre em conflito, não saia do seu 
eixo. Deixe a espiritualidade 
agir para que a razão impere e 
justiça divina seja feita. Muitas 
vezes não é preciso ter razão e, 
sim, ser feliz.

vIRGEM
você não lida bem 
com imprevistos, 
mas a mudança de 

cenário em sua vida traz a 
paz como um panorama fe-
liz. Transtornos de ansieda-
de que afetaram você duran-
te 2019 serão harmonizados 
em ti a partir de resoluções 
profissionais e pessoais. Co-
memore e amplie os horizon-
tes! Força!

EMPREgO

O segredo para um
currículo impecável
Cinco dicas infalíveis para se destacar diante de futuros contratantes

No Sesc Santo André, a 
programação está animada. 
A iniciativa “Favela na Tela” 
- idealizada pela ONg MDDF 
e financiado pelo Fundo Mu-
nicipal de Cultura de Santo 
André - apresenta gratuita-
mente o filme “Minha vida de 
abobrinha - O menino do es-
pelho” nos dias 11, 17 e 25 de 
janeiro com sessões sempre 
às 15h. Os locais das exibi-
ções são:
11 de janeiro
Centro Comunitário Sacadura 
Cabral
Rua Fernando de Noronha, 74 
- Sacadura Cabral
17 de janeiro
Praça garibaldi
Núcleo Tamarutaca - vila guio-
mar, Praça garibaldi5
25 de janeiro
Associação Comunitária Ayr-
ton Senna
Rua Estoril, 49, Jardim Alzira

Ainda no Cineclubinho do Sesc 
Santo André, a criançada con-
fere:
11 de janeiro, às 11h
filme: “Karatê Kid”
- Aventura
- Censura livre
- Entrada gratuita
18 de janeiro às 11h 
filme: “Jamaica A Baixo De 
Zero”
- Comédia
- Censura livre
- Entrada gratuita  
24 de janeiro, às 19h
filme: “Capitã Marvel”
- Ação
- Não recomendado para me-
nores de 12 anos
- Entrada gratuita
25 de janeiro, às 11h
filme: “As Bicicletas de Belleville”
- Animação
- Censura livre
- Entrada gratuita

INvESTIMENTO 
PREfEITuRA DE SãO
BERNARDO REPASSA
R$ 270 MIL AO TuRISMO

Foi assinado durante o 2° Se-
minário de gestão Pública - com 
a presença do governador João 
Dória - o convênio que garante 
R$ 270 mil reais para projetos de 
turismo no município. O acordo 
permite que São Bernardo ini-
cie a revitalização do Centro de 
Informações Turística do Mu-
nicípio, na Cidade da Criança e, 
ainda, invista na construção do 
gabinete da Prefeitura Mirim no 
espaço de um parque de diver-
sões. “Com a revitalização, São 
Bernardo passa a oferecer uma 
estrutura melhor para acolher 
seus turistas”, destca Fernando 
Bonisio, diretor de Turismo e 
Eventos na Prefeitura da cidade.

De acordo com a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), 
o número de casos de dengue no 
Brasil já ultrapassou a barreira 
de 2 milhões de infectados em 
2019. Preocupada com o tema, 
já que pacientes com problemas 
cardiovasculares devem redobrar 
a atenção com a doença, a Socie-
dade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo (Socesp) alerta sobre 
importância de adotar medidas 
preventivas eficazes contra a en-
fermidade, que pode agravar do-
enças cardiovasculares. O presi-
dente da Socesp, José Francisco 
kerr Saraiva, explica que o risco 
maior refere-se aos portadores 
de doenças coronarianas, fibri-
lação atrial e próteses valvares, 
tratadas com o ácido acetilsa-
licílico (com nomes comerciais 
como Aspirina e AAS), de outros 

SAÚDE 

Dengue x cardíacos
antiagregantes (como Clopido-
grel, Ticagrelor) e anticoagu-
lantes (portadores de próteses 
valvares, fibrilação atrial). “To-
dos esses medicamentos são 
contraindicados na ocorrência 
da dengue, pois ampliam o risco 
de hemorragias potencialmente 
presentes nessa doença. Assim, 
a combinação da dengue com 
os remédios aumenta de manei-
ra expressiva a possibilidade de 
sangramentos. Por isso, a im-
portância de redobrar a preven-
ção e de, aos primeiros sintomas 
suspeitos, procurar de imediato 
assistência médica. Em caso de 
confirmação da doença, o mé-
dico infectologista, que cuidará 
da dengue, poderá trabalhar em 
conjunto com o cardiologista, 
buscando a melhor opção de 
tratamento para cada paciente”.

m transporte mais sus-
tentável: esse é o foco 
da Scania Latin Ame-

rica mirando um futuro ainda 
melhor e maior para a gigante 
que anuncia a construção de um 
novo Centro Logístico em São 
Bernardo do Campo, mesma 
cidade onde está localizada a 
planta da montadora no Brasil. 
Atualmente, o centro logístico 
fica a 32 km da fábrica e o novo 
armazém será construído no 
bairro Demarchi, a cinco quilô-
metros da sede da companhia. 
Com isso, o fluxo logístico - que 
utilizava cerca de 15 caminhões 
- será feito com apenas seis ve-
ículos, melhorando a eficiên-
cia do processo e diminuindo 
a emissão de CO2. “O Logistic 
Center Brasil (LCB) terá incorpo-
rados valores da Scania como 
sustentabilidade e segurança, 
bem como dispositivos para 
melhorar ainda mais a qualida-
de, reduzir prazo de entrega e 
otimizar recursos”, explica Adol-
pho Bastos, gerente Executivo 
de Logística (LO). “Esta iniciativa 
trará melhorias de eficiência em 
todo o processo logístico, o que 
nos levará a emitir menos CO2  

na atmosfera”, explica. 
Desenvolvido pela vBI Real Es-

tate sob medida para a Scania, 
em um formato build-to-suit, o 
empreendimento contará com 
os mais elevados níveis de espe-
cificação técnicas para atender 
todas as demandas da empre-
sa. A área bruta locável do em-
preendimento somará mais de 
65 mil m² desenvolvidos em um 
terreno de mais de 100,000 m², 
aumentando em 50% a capaci-
dade de armazenamento. “Inter-
namente, esse novo prédio terá 
maior distância entre as colunas 
e o pé direito mais alto, otimi-
zando o espaço para o armaze-
namento das peças”, comenta 
Bastos. A tecnologia da Indús-

NEgÓCIOS 

Scania Latin America anuncia 
novo centro logístico 
Montadora lançou caminhão movido a gás e biometano, 
anunciado em outubro durante a Fenatran
Por Laura Leite

U

DIvERSãO 
JANEIRO AGITADO

Horóscopo Por: Projeto Singular

Acesse o email e tenha informações para solicitar seu mapa astral exclusivo: 
oprojetosingularcontato@gmail.com

Na maioria dos casos, a pri-
meira impressão é a que fica e 
- na esfera profissional - um cur-
rículo com conteúdo bem orga-
nizado é o primeiro passo para 
se destacar no mercado. “A prin-
cipal maneira de ser notado é 
ter o melhor currículo possível, 
demonstrando suas habilidades 
e competências de forma clara”, 
explica Claudia Deris, gestora 
de carreira. Não existe formato 
certo ou errado para criar um 
currículo, no entanto, existem 
padrões essenciais para que o 
documento seja encarado com 
maior credibilidade aos olhos 
dos futuros patrões. A especia-
lista enumera dicas para que 
você enfrente essa fase do pro-
cesso com êxito!

1 - Pense na empresa em que 
você deseja ser contratado e 

avalie prós e contras. Com as 
respostas dessas questões, você 
determina alguns critérios para 
começar;

2 - Cuidado com os modelos 
copiados da internet porque nem 
sempre eles podem atender suas 
necessidades. Quanto mais o do-
cumento tiver a sua marca pesso-
al, melhor;

3 - Ao falar sobre suas expe-
riências profissionais, descreva 
as atividades mais complexas e 
importantes executadas por você 
e lembre-se que o currículo não 
deve passar de duas páginas;

4 - Não deixe faltar suas infor-
mações essenciais, especialmen-
te telefone de contato e e-mail;

5 - Não minta ou aumente da-
dos tentando valorizar habilida-
des de trabalho. Honestidade e 
ética são essenciais sempre.
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      Caminhão movido a gás 
e biometano, anunciado em 
outubro, durante a Fenatran

tria 4.0, além de conectividade 
e digitalização, já presentes no 
atual centro logístico, continua-
rão a ser aplicadas e ampliadas 
no novo prédio.

Ainda, o novo empreendimen-
to será erguido com uma série 
de preceitos focados em sus-
tentabilidade, já fazendo parte 
do projeto de liderar a mudança 
para um sistema de transporte 
mais sustentável e, inclusive, re-
duzir em 50% a emissão de CO2 

em todas operações industriais 
até 2025 em todo o mundo. 

Com previsão de finalização da 
obra e mudança de prédio para o 
final de 2020, a nova estrutura da 
edificação contará com materiais 
que reduzem o consumo de ener-
gia, além de sistema de reuso de 
água e projetos para diminuição 
do gasto de energia. “A questão 
sustentável não será apenas vis-
ta no nível do CO2 emitido pelo 
transporte. No novo projeto, te-
remos calhas para reutilização 
da água da chuva para limpeza, 
além de lâmpadas de LED e sis-
tema de ventilação que valoriza 
o bem-estar dentro do edifício”, 
finaliza Bastos. 

LIBRA
Heranças e vi-
tórias na justiça 
estarão ao seu al-

cance. Com isso, você quitará 
suas dívidas e aprenderá a ter 
educação financeira. É chega-
da a hora dos fim dos proble-
mas para a colheita de solu-
ções após um 2019 cansativo. 

ESCORPIãO
O fim de com-
portamentos e 
relacionamen-
tos tóxicos em 

2019 abre espaço para a che-
gada de um amor pacífico, o 
pagamento de dívidas e rece-
bimento de valores sobre os 
quais você já nem tinha espe-
rança. viu só como coisas boas 
acontecem para quem está 
aberto a elas? Mude a energia 
e tudo muda!

SAGITáRIO
é chegada a hora 
de olhar seu cír-
culo de amigos e 

perceber que nem todos fo-
ram sinceros com você. Eles 
espelharam muito de seu 
comportamento nos últimos 
tempos, mas - com a chegada 
de 2020 - fica a pergunta: os 
excessos cometidos por ti va-
leram de fato a pena? Muita 
calma nessa hora!

CAPRICóRNIO
Aprenda com o 
eclipse a se co-
municar melhor, 

alinhando questões afetivas 
e familiares. Alerta: essa é a 
hora de cortar falsos ami-
gos que quase colocaram 
sua estabilidade em risco 
durante 2019, capricornia-
no. Aproveite para comuni-
car a 2020 que somente o 
que é sólido e sincero pode 
integrá-lo.

AQuáRIO 
você nasceu vol-
tado ao futuro e 
serão varridas de 

sua vida as pessoas que im-
pedem - ou invejam - seu pro-
gresso. Com esse movimen-
to, há a chegada de um novo 
amor. Sem pressa, aproveite 
os bons ventos para projetar 
tudo com calma.

PEIxES 
Esse é o fim dos 
descontentamen-
tos. Novo empre-

go e amor surgem como bál-
samos diante da descoberta 
de traições - profissionais 
e afetivas - que podem até 
incomodar, mas não serão 
maiores que o bem-estar 
causado pelos ciclos recém
-iniciados.
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SAÚDE
RIBEIRãO PIRES E OS 
AvANçOS NA SAúDE

Com rede de atendimen-
to mais ampla, qualificada 
e humanizada, a Prefeitu-
ra de Ribeirão Pires inicia 
2020 com investimentos 
no Hospital e Maternidade 
São Lucas, sede do Centro 
de Referência à Saúde da 
Mulher. Com novo mamó-
grafo, o local fez mais de 
1500 exames durante 2019, 
zerando a fila de espera e 
reduzindo o tempo de es-
pera no agendamento. As 
reestruturações acontecem 
desde 2017, quando o to-
mógrafo instalado também 
eliminou o aguardo e aten-
deu 100% dos pacientes da 
cidade. Entre outras obras 
concluídas, as unidades de 
saúde da Família da Quarta 
Divisão e do Jardim valen-
tina contam com equipa-
mento próprio proporcio-
nado pelo investimento de 
R$ 2 milhões de reais do 
Estado. Nove veículos zero 
quilômetros também foram 
incorporados à frota da Se-
cretaria da Saúde, totalizan-
do R$ 550 mil em repasses 
de programas federais.

PARQUES
28ª PRAçA-PARQuE é 
INAuGuRADA EM SãO 
BERNARDO DO CAMPO

Em cerimônia com a pre-
sença do prefeito Orlando 
Morando, o Programa Pra-
ça-Parque entregou seu 
vigésimo oitavo ponto na 
cidade. Localizada no Jar-
dim das Orquídeas, a praça 
Ademar Moreira dos San-
tos foi inteiramente refor-
mada e transformada em 
um complexo com equipa-
mentos de academia ao ar
-livre, pista de caminhada, 
pista de skate, gradil, re-
forma da quadra, nova ilu-
minação, espaço pet, nova 
área de convívio e play-
ground. O investimento 
- com custo de R$ 300 mil 
reais - tem área de 4.065 
metros quadrados e seu 
lançamento foi acompa-
nhado por moradores e co-
merciantes locais, além do 
vice-prefeito, o secretário 
de Serviços Urbanos e o 
secretário de Obras. “No 
começo de 2017, entrega-
mos a primeira Praça-Par-
que no bairro Assunção. 
Estive lá recentemente e 
segue impecável. Os mo-
radores têm cuidado e 
entendem o conceito de 
zeladoria. Tenho certe-
za que isso ocorrerá aqui  
no Orquídeas”, destaca o 
prefeito do município.

MONITORAMENTO
ESTRADAS ESTãO
MONITORADAS POR 
DRONES

Com 244 câmeras, 70 con-
tadores de veículos, 1.050 
cones, 64 novos painéis de 
mensagem, 74 caminhone-
tes de inspeção, 112 guin-
chos leves, 17 guinchos 
pesados, 139 veículos de 
apoio e três drones, o DER 
(Departamento de Estradas 
e Rodagem) intensificará a 
fiscalização das rodovias do 
litoral paulista na Operação 
Verão + Seguro. Os equipa-
mentos reforçam em 17% 
o efetivo de colaboradores 
em plantão, sendo que a 
atuação do monitoramen-
to garante a segurança de 
pedrestes, ciclistas  e mo-
toristas e, ainda, minimiza 
o impacto dos mais de 2,5 
milhões de carros no litoral 
e Oeste Paulista. Quaisquer 
emergências durante as 
viagens podem ser atendi-
dadas pelo número do DER 
0800 055 55 10.

 e acordo com dados 
recentes do IBgE, 
mulheres solicitaram 

seus divórcios em 13 mil casos, 
sendo que os homens deram en-
trada nos papés em pouco mais 
de cinco mil pedidos. A situação 
em solo americana é bastante 
parecida, uma vez que - segun-
do a Stanford University - 69% 
dos pedidos vieram de antigas 
esposas e 31% foram registra-
dos pelos maridos. No que tan-
ge o crescimento dos registros 
brasileiros, o empoderamento 
feminino, assim como um maior 
entendimento do que permeia 
relacionamentos abusivos e, ain-
da, quais os reais direitos prote-
gem a mulher, encorajam compa-
nheiras a sair da zona de conforto 
e encerrar casamentos disfuncio-
nais. "Não existe mais aquele es-
tigma de antigamente, da mulher 
desquitada. As leis foram evoluin-
do muito. Antes, era necessário 
a prova de culpa por traição, por 
exemplo, e só se podia divorciar 
uma vez na vida. A mulher tinha 
menos controle sobre si e, com o 
tempo, as coisas foram mudando. 
Elas foram evoluindo e passaram 
a ter mais atitude nesse momen-
to", confirma Débora Ghelman, 
advogada especializada em Direi-
to Humanizado nas áreas de Fa-
mília e Sucessões.

O número de divórcios no Bra-
sil aumentou mais de 160% na 
última década. Em 2004, 130,5 
mil divórcios foram registra-

dos pelo IBgE, sendo que - em 
2014 - a marca chegou a 341,1 
mil. Parâmetros antigos, como a 
guarda dos filhos ficar somente 
com a mãe e a sobrecarga dessa 
mulher que precisava ser multi-
tarefa (cuidar do lar, da família 
e trabalhar para ajudar na ren-
da doméstica) se tornaram ob-
soletos, uma vez que mulheres 
compreenderam que o papel 
submisso não lhes cabia em re-
lações cujos maiores privilégios 
eram dos homens. "Acredito 
que há uma série de motivos 
para esse fenômeno, inclusive o 
fato de que - atualmente - não 
é necessária a prévia serapação 
de um a dois anos (prazo exigido 
antigamente) para entrar com o 
pedido de divórcio. Agora, em 
casos sem filhos menores e con-
sensuais, basta ir ao cartório", 
explica a especialista.

Ainda de acordo com a advo-
gada, o tempo entre a decisão 
e o pedido tende a ser de um 
ano e meio. Para evitar desgas-
tes emocionais que envolvam o 
ligítio - especialmente em casos 
de disputa de guarda - a primei-
ra pessoa a optar pelo divórcio 
deve buscar um advogado antes 
que a questão seja levada ao 
cônjuge. "Dessa forma, a estafa 
tende a ser menos traumática, 
fazendo com que todos possam 
seguir com suas vidas. Afinal, 
casamento tem que ser fonte de 
felicidade, não de tristeza e frus-
tração", finaliza.

COMPORTAMENTO

Mulheres registram recorde em 
pedidos de divórcio no Brasil
Direitos conquistados nos últimos anos justificam o aumento

D
FO

TO
: F

RE
EP

Ik

1- Escovas Curaprox 5460 ul-
tra Soft: com cerdas ultrama-
cias e não machucam a gen-
giva, com design inspirado no 
movimento Pop Art

2- Esmalte 5Cinco holi hai: 
coleção com 15 cores com o 
intuito de levar à vida das mu-
lheres mais alegria, com ótima 
corbertura

3- Cris Cachos Incríveis Se-
gredo Dela: com pino que 
combina cerâmica, turmalina e 
titânio, com a emissão de raios 
infravermelhos

4- Protetor Solar facial árago 
fPS45: com toque ultra seco, 
ação hidratante e tecnologia 
suíça, equaliza o tom da pele

5- água fresca Citrus by água de 
Cheiro: perfume que você pode 
abusar no verão porque propor-
ciona frescor, leveza e energia

6- ácido hialurônico em Cáp-
sulas BelClinic Dermoativos: 
para uma pele hidratada e com 
elasticidade recuperada, 100% 
puro e vegano

7- Lip Tint Pozzi: ideal para 
quem gosta de uma make prá-
tica, com textura líquida, fácil 
de aplicar, tem longa duração e 
acabamento suave

8- hIT 10x1 Leave-in Multiuso 
LOf: com textura leve, Provita-
mina B5 e vitamina E, proprie-
dades antioxidantes, nutritivas 
e restauradora

BELEZA

PRATELEIRA
Por Renata Rode

Aqui você encontra os 
melhores lançamentos

para você e sua família!

      A revolução não está só no número de separações, mas também 
na condução desses divórcios e da guarda dos filhos

1

2

3
4

5

6 7

8

E

ESPORTES
fuTEBOL EM SãO BERNARDO

A prefeitura de São Bernardo 
do Campo investiu R$ 2,3 mi-
lhões na restauração de várias 
quadras de futebol desde 2017. 
A empreitada visa o bem-estar 
dos munícipes e, ainda, bene-
ficia a Liga de Futebol Amador” 
campeonato em que os espaços 
receberão 5.000 do projeto Cra-
ques do Futuro. “Nossa cidade é 
um tradicional celeiro de futebol 

e conta com uma das maiores 
ligas amadoras do estado, com 
cerca de 100 clubes filiados, e 
quatro divisões. Era natural in-
cluir a reforma dos campos de 
futebol no planejamento elabo-
rado por esta gestão para recu-
perar os diversos espaços pú-
blicos degradados e devolvê-los 
à população”, conta o prefeito 
Orlando Morando.

mpreender por neces-
sidade significa iniciar 
um negócio próprio por 

pura urgência de sobrevivência 
econômica. Esse ato aumenta 
a taxa de mortalidade de novos 
negócios porque as pessoas não 
estão prontas, na realidade, para 
empreender. São algumas carac-
terísticas do empreendedor de 
necessidade:

1.  Não está pronto. Aquela 
pessoa que passou a vida toda 
esperando um momento ideal 
para se preparar, estudar, fazer 
um curso de fluxo de caixa – mas 
não teve ou não deu prioridade, 
por mil motivos válidos. Dica: de-
dique algumas horas por noite 
para estudar as questões pontu-
ais e de rápido retorno (fluxo de 
caixa, mercado, produto, emba-
lagem, etc). Participe de cursos 
do SEBRAE com foco no negócio, 
assista vídeos do youtube, enfim, 
faça o que for necessário. 

2. Não tem o dinheiro necessá-
rio. Quero deixar claro que não 
é questão de muito ou pouco di-
nheiro, e sim de ter o dinheiro su-
ficiente para o que se quer fazer. 
Abrir um negócio e desconhecer 
a necessidade de capital de giro 
pode significar quebrar antes do 
negócio ter a mínima chance de 
mostrar a que veio. Dica:  nes-
te caso, é abrir equilibrado com 
o capital de giro disponível. Um 
rascunho de plano de negócios 
é muito útil nesta hora. Fale com 
seu contador, que geralmente 
costuma dar apoio nestes mo-
mentos iniciais – e já viu muita 
tragédia acontecendo.

3.  Abre um negócio que não 
gosta. Ou não entende – só 
porque acha que dá dinheiro 
fácil. Quando a pessoa é força-
da a empreender rapidamente, 
desempregado, com as contas 
batendo na porta, muitas vezes 
escolhe o negócio pelo motivo 
mais errado possível para um 
empreendedor: acha que vai ga-
nhar muito dinheiro – sem ter a 
mínima ideia do que acontece 
nos bastidores. Dica:  caso você 
já esteja comprometido com um 
negócio, e descobriu que odeia o 
que faz, tente usar a experiência 
como aprendizado para o futuro. 
E faça as coisas de um jeito todo 
seu, que provoque orgulho, inde-
pendente de qual seja o negócio. 

4. Copia o vizinho. Só porque o 
vizinho está indo bem, não quer 

dizer que outros terão a mesma 
sorte. Aliás, é mais provável que 
não. Copiar os outros aumenta 
as chances de insucesso porque, 
muito possivelmente, você está 
entrando em um mercado em 
que já há concorrentes muito 
bem estabelecidos. Dica: se você 
já entrou num negócio de pale-
teria mexicana, por exemplo, e 
quer saber como sair da encren-
ca, procure buscar alguma coisa 
original dentro de si – ou de sua 
família ou de seus empregados 
– alguma coisa (produto ou ser-
viço) com um diferencial compe-
titivo, que possa ser organizado 
num modelo de negócios sim-
ples, e tente se reinventar a partir 
desse ponto.

5.  É superqualificado. Alguns 
desavisados realmente acredi-
tam que podem fazer qualquer 
negócio ser um sucesso, ganhar 
dinheiro rápido e, de preferência, 
fácil, só porque tem 2 faculdades, 
moraram no exterior, e têm um 
currículo de 10 páginas. Ou eram 
diretores de multinacional. La-
mento informar, mas subestimar 
as dificuldades do negócio pró-
prio é um erro muito comum que 
pode custar caro. Dica: reconhe-
ça que, quanto menor o negócio, 
maior deve ser o envolvimento 
operacional do empreendedor. 
Não existe isso de ficar sentado. 
Não tem essa de ficar mandando 
alguém fazer. Quem não coloca 
as mãos na massa, não vai ter 
massa nenhuma.

6.  Acha vai trabalhar menos. 
Pode ser surpreendente, mas 
ainda tem gente que acredita 
que sendo “seu próprio patrão” 
vai trabalhar menos horas: mito. 
O problema é quando o objeti-
vo do novo empreendimento se 
resume a encolher a jornada de 
trabalho. Dica: encontre motiva-
ção suficiente para trabalhar 10 
a 12 horas por dia, que é a mé-
dia mínima necessária para dar 
empuxo a qualquer negócio. 
Foque na família, nos objetivos, 
nos seus sonhos, em deixar um 
legado. Seja qual for a sua moti-
vação, se agarre nela com todas 
as forças.

Assim, você terá mais chances 
de chegar ao sucesso.

Por Marcelo Dantas da Fonseca, 
diretor de Fomento ao Comércio 
Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Ribeirão Pires e Co-fun-
dador da Rede de Gestores de RH 

EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo de
necessidade? Não, obrigado!
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EMPREgOS 
áREA DE LOGíSTICA 
E SuPRIMENTOS TEM 
AuMENTO DE 43% NO 
GRANDE ABC

Segundo avaliação fei-
ta em São Bernardo do 
Campo, Santo André, São 
Caetano do Sul, Diadema, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio 
grande da Serra, a área de 
Logística e Suprimentos 
cresceu 43% com vagas de 
trabalho durante 2019, se-
guida da esfera industrial 
que ostenta 21% dessa 
oportuna melhora. 

De acordo com a Catho, 
a melhora do cenário de 
empregos acontece espe-
cialmente na indústria au-
tomobilística.

Dentre os cargos com da-
dos coletados, há empre-
gos em Contabilidade (com 
aumento de 39%), Marke-
ting (crescimento de 20%) 
e Administração (melhora 
de 13%), sendo que - atual-
mente - a região do grande 
ABC conta com mais de 15 
mil vagas de recrutamento 
na Catho, com salários que 
oscilam entre R$ 2 mil e R$ 
6 mil reais. “Diante de um 
cenário de tantos empre-
gos informais, observar o 
crescimento desses pos-
tos de emprego reforça 
uma retomada econômica, 
ainda que tímida e lenta. 
Dentre as regiões que se 
sobressaíram no levanta-
mento, é evidente a potên-
cia das cidades do grande 
ABC e sua contribução na 
arrecadação para o Produ-
to Interno Bruto (PIB) do 
estado de São Paulo”, afir-
ma Rafael Stille, o diretor 
de estratégia da Catho.

LITERATURA
CãO GOLDEN TEM
hISTóRIA COM OS DONOS 
LANçADA EM LIvRO

"Há mares 
que vem pa- 
ra o bem" 
narra - a par-
tir da visão 
de google, 
o Retriever 
p r o t a g o -
nista - as 
aventuras 
ao lado do casal Beto Toledo 
e Thaís Cañadó. O trio - mora-
dor do veleiro Shogun - viaja 
desbravando o mundo e cole-
cionando experiências. Com 
40 mil seguidores em seu 
perfil do Instagram (@goo-
gle_golden) e 37 mil no canal 
"Sailing Around The world" 
do YouTube, o peludinho já 
passou por Santos, Búzios e, 
na Europa, percorreu Monte-
negro, Croácia, Turquia e Itá-
lia. A publicação - lançada de 
forma independente e com 
ajuda profissional da jornalis-
ta/escritora Andréa Ciaffone 
- pode ser comprada em sua 
versão física (R$ 45,00) pelo 
telefone 11-30423220 ou di-
gitalmente (R$ 24,99) no site li-
vro.velejandopelomundo.com  

ano vai começar bem 
agitado na política de 
São Caetano do Sul, 

afinal, é prometida para feverei-
ro a entrega da pequena reforma 
na Lei Orgânica do Município e 
no Regimento Interno Legislativo. 
“Foram mais de sete meses de 
estudos e análises em conjunto 
com a Universidade Municipal de 
São Caetano e a equipe jurídica 
da Câmara, assim, terminamos de 
redigir uma pequena reforma que 
engloba a carta de leis municipais 
e as regras internas do Legislativo”, 
declara Pio Mielo, presidente da 
Câmara de vereadores da cidade.

O esforço auxilia nas dificuldades 
enfrentadas ao longo do ano que 
ocasionaram vetos aos projetos 
dos parlamentares. “Pretendemos 
elucidar as atribuições tanto do 
Executivo quanto da Câmara para 
evitar desentendimentos. Meu 

desejo é que todas as propostas 
sejam analisadas e votadas ainda 
no primeiro semestre, dessa dessa 
forma evitaremos o desvio de foco 
com as campanhas eleitorais que 
se iniciam na segunda quinzena de 
agosto”, lembra o professor.

Ainda, para este ano, Mielo pre-
vê maior integração da Câmara 
com a sociedade. é sempre muito 
importante proporcionar ações 
que estimulem a participação da 
comunidade e de integrar o Le-
gislativo com a sociedade, com 
amplo e irrestrito acesso do povo 
aos gabinetes parlamentares, as-
sim como uma ampla divulgação 
e transparência de suas ativida-
des, sempre com muita respon-
sabilidade com São Caetano e 
com sua população. é o trabalho 
de todos nós que promove as con-
quistas de cada dia e um futuro 
promissor”, finaliza.

POLíTICA 

Presidente da Câmara prevê 
entrega de reforma em
fevereiro
Pio Mielo anunciou sugestões de mudanças em parceria 
com a Universidade Municipal de São Caetano
Por Laura Leite
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  Ano de 2020 promete mais integração entre vereadores e 
população, sendo que a rotina traz novidades na Câmara

ano de 2019 reservou 
ótimas surpresas no 
mundo cinematográ-

fico: tivemos filmaços vindos de 
fora de Hollywood, sem falar nas 
excelentes produções da Netflix 
e do cinema nacional, que teve 
uma temporada brilhante. Listas 
são sempre controversas, injus-
tas e incompletas, mas segue 
aqui ume seleção de TOP 10 dos 
melhores títulos do ano que pas-
sou...

“Parasita”, de Joon-ho Bong 
– Esse filme coreano é daque-
les impossíveis de se enquadrar 
num gênero: a história de uma 
família pobre e trapaceira que 
faz de tudo para mudar de vida 
expõe o abismo de divisão de 
classes com humor de gargalhar, 
tensão e inesperadas reviravol-
tas. Imperdível.

“história de um Casamento”, 
de Noah Baumbach – Essa pro-
dução da Netflix poderia se cha-
mar história de uma separação. 
É um filme absolutamente sim-
ples no formato e intensamen-
te profundo na história. vemos 
aos poucos os motivos, detalhes, 
embates, peso da paternidade e 
outros tantos pedaços do cami-
nho tortuoso. Duro, emocionan-
te e real. 

“Era uma vez  em... 
hollywood”, de Quentin Taranti-
no – Quem esperava um Taran-
tino tradicional com explosões 
e sangue jorrando se decepcio-
nou. Mas esse é, sem dúvida, o 
seu trabalho mais maduro ao 
contar uma história real com 
mudanças que só ele poderia 
fazer. No elenco: Di Caprio, Brad 
Pitt e Margot Robbie. é intenso, 
vibrante e lindo. 

“Coringa”, de Todd Phillips – 
Um dos maiores sucessos do 
cinema desse ano, com recorde 
mundial de filme mais visto nos 
cinemas para adultos. vai além 
de contar apenas a história de 
um dos vilões do Batman: narra 
a trajetória de um ser humano 
que desenvolveu doenças men-
tais por desacreditar no mundo. 
Um verdadeiro alerta à sociedade.

“Dor e Glória”, de Pedro Al-
modóvar – Assim como Taran-
tino, Almodóvar tem seu modo 
peculiar de fazer cinema. E o seu 
último filme é seu melhor desde 
‘volver’. é emocionante ver Antô-

nio Banderas no papel de diretor 
de cinema quase que numa refe-
rência a si, contando as escolhas 
com reflexões que nos marcam e 
que acalantam o coração. 

“Cafarnaum”, de Nadine La-
baki – É o filme mais desesperan-
çado do ano. A produção libane-
sa traz a história de uma criança 
presa e que decide condenar os 
pais por ter nascido. Separado 
da irmã por um casamento ar-
ranjado, o menino faz de tudo 
para resgatá-la. Intenso, o filme 
nos mostra que o mundo vai 
muito além do nosso vizinho. 

“O Irlandês”, de Martin Scor-
sese – épico! Com um olhar me-
nos glamoroso sobre a máfia, 
conta em 3 horas e meia boa par-
te da história dos EUA, com dis-
putas sindicais e a influência em 
eleições, tudo através do olhar de 
Frank Sheeran. Elenco de primei-
ra: Robert De Niro, Al Pacino e Joe 
Pesci na maior produção da histó-
ria da Netflix, sendo um dos filmes 
mais caros da história do cinema. 

“Bacurau”, de kleber Mendon-
ça Filho e Juliano Dornelles – Lou-
cura coletiva: é uma psicodélica 
história de uma cidade no sertão 
nordestino sitiada por uma cons-
piração internacional em busca de 
oprimir o povo através do poder e 
medo. ‘Bacurau’ é um filme de re-
sistência, intenso, com ótimas ce-
nas de ação e muita crítica social. 

“Assunto de família”, de Hi-
rokazu koreeda – A vida em fa-
mília é sempre bem parecida, só 
muda o endereço. ver a história 
dessa família pobre no Japão é 
entender a complexidade das 
diferenças sociais no mundo 
todo. Seja a família que vemos 
cometer pequenos furtos para 
viver ou que acolhe uma criança 
abandonada na neve. Duro, mas 
terno. 

“Democracia em vertigem”, 
de Petra Costa – Um documen-
tário que equilibra uma história 
pessoal com acontecimentos do 
Brasil contemporâneo pós ma-
nifestações de 2013. Com depoi-
mentos de políticos, a produção 
faz um panorama do país pola-
rizado. Pela Netflix, está entre os 
pré-candidatos ao Oscar de Me-
lhor Documentário.

 
Por Vitor Stefano
Instagram: @sessoesdecinema
http://sessoesdecinema.blogspot.com

ENTRETENIMENTO

TOP 10: 
os melhores filmes de 2019
Produções nacionais e internacionais invadiram as telas e 
nos emocionaram
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   O filme “Coringa”, lançado em 2019, foi uma das produções mais 
comentadas dos últimos tempos

Cada novo ano é uma dádiva que 
Deus nos concede. é como uma 
página em branco, em que po-
demos reescrever nossa história, 
acertando o que estava errado, 
melhorando o que já estava bom.

é tempo de renovar as espe-
ranças, fazer novos planos, traçar 
metas em todas as áreas de nossa 
vida. Com certeza, Deus nos reser-
va muitas graças e nos quer felizes, 
mas pelo livre arbítrio que nos con-
cedeu, tudo dependerá do nosso 
esforço pessoal e disciplina. 

Sempre é possível avançar 
mais, rumo aquilo que Deus pen-
sou para nós e Jesus veio revelar: 
uma vida plena e abundante. Não 
espere dos outros as mudanças, 
mude você, busque o diálogo ver-
dadeiro e não a cobrança. 

Cuide da sua família, abrace 
mais, elogie mais, seja a pessoa 
que você sempre quis ser. Deus 
nunca nos dá um fardo maior do 
que podemos carregar. Portanto, 
elimine os pesos desnecessários. 
Faça nova todas as coisas. Seja ver-
dadeiro em tudo o que fizer. Deixe 
a paz de uma manhã com Deus 
encher seu coração de fé e espe-
rança. Aprenda com Jesus a treinar 
os passos da mansidão e comece 
um ano novo renovado, reciclado e 
cheio do Espírito Santo. 

Começo o ano propondo a bus-
ca, o caminho da paz. Se encon-
trarmos essa paz em Cristo, ao 
invés de sermos motivo de dis-
córdia, seremos instrumentos da 
paz. Semeadores da concórdia, 

semeadores de um jeito diferen-
te de viver. Para isso, primeiro 
temos que acreditar na paz, acre-
ditar e saber de onde ela vem. E 
ela vem de Deus por Jesus. Ele é o 
Caminho, a verdade e a vida. Nin-
guém chega ao Pai senão por Ele 
(cf. Jo 14,6).

A paz interior é um dom do Es-
pírito Santo, como nos diz a Car-
ta aos gálatas: “Por seu lado, são 
estes os frutos do Espírito: amor, 
alegria, paz” (gl 5,22). Isso quer di-
zer que ela deve ser pedida como 
o próprio apóstolo Paulo afirma: 
“Apresentem a Deus todas as ne-
cessidades de vocês através da 
oração e da súplica, em ação de 
graças. Então a paz de Deus, que 
ultrapassa toda compreensão, 
guardará em Jesus Cristo os cora-
ções e pensamentos de vocês” (Fl 
4,7). Esse trecho da Carta aos Fili-
penses nos dá uma certeza que a 
paz não é uma utopia, não é um 
“talvez”, mas é uma certeza em Je-
sus. Ele venceu o mundo! A paz já 
nos foi concedida!

Um abençoado ano de paz a 
todos!

Reginaldo Man-
zotti, conhecido 
como “padre 
das multidões”, 
fenômeno editorial 
e evangelizador 
pela música e pela 
palavra

RELIgIãO 

Recomeço com Deus

Com “O Terceiro Melhor Show 
de Comédia do Planeta”, Marce-
lo Marrom volta aos palcos de 18 
de janeiro a 28 de março, sempre 
aos sábados, no Teatro Morumbi 
Shopping, na capital. O show é um 
apanhado dos 13 anos de estrada 
como comediante e traz também 
textos novos e muito divertidos. 
Relacionamento, viagens infelizes 
e religião são alguns dos temas 
abordados pelo carioca que vive 
em São Paulo há 12 anos. O show 

ENTRETENIMENTO 
MARCELO MARROM DE 
vOLTA AOS PALCOS

também traz a marca de Marce-
lo Marrom, o improviso musical, 
compondo canções na hora com 
temas sugeridos pela plateia. To-
dos sábados, às 21h, com classifi-
cação 16 anos.
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Olá, pessoal. Tudo bom? Permitam que eu me apre-
sente. Sou a jornalista Juliana Bontorim. Nascida em São 
Bernardo, moradora de Santo André e com 20 anos de 
Comunicação. vocês já notaram o quanto é importante 
valorizar os empresários e as atividades solidárias reali-
zadas em nossa região? Portanto, agradeço imensamente 
o convite para integrar, trazendo novidades das áreas de 
eventos, inaugurações, atividades, debutantes, casamen-
tos e muito mais. Indique pautas pelo e-mail redacao@
abcemnoticia.com.br ou pelo whatsapp 11 95259-4843.

SOCIAL 

Conexão
Por: Juliana Bontorim
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Djavan chega a Santo 
André para o show da 
sua nova turnê, Vesúvio. 
A apresentação será no 
Clube Atlético Aramaçan, 
no dia 13 de março de 
2020. Sucesso do gênero 
MPB, o cantor trará para 
o espetáculo as canções 
marcantes como “Se”, 
“Flor de Lis”, “Eu te devo-
ro” e “Samurai”. Esta colu-
na vai marcar presença e 
trazer todos os detalhes 
para vocês. Quem já quer 
um sorteio?   

TALvEZ uM DIA fRIO
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 Da esquerda para direita: 
karina Bacchi, Tarine gulusian, 
gabi Marcondes e Juliana góes 

No dia 7 de dezem-
bro de 2019, foi reali-
zado em São Paulo, no 
wTC Sheraton, o g8, um 
evento idealizado para 
ajudar as mulheres a en-
contrar o equilíbrio em 
meio a tantas atividades 
e papéis diferentes. O 
comando do grandioso 
evento, que conta com 
edição em Orlando, é 
da empresária gabi 
Marcondes. Entre os 
painéis, o tema mater-
nidade trouxe a apre-
sentadora e escritora 
karina Bacchi, a jorna-
lista e escritora Juliana 
góes e a youtuber Tatá 
gulusian.

POWER

O empresário Ari gon-
çalves da Move Expe-
riências levou grupo 
da região para conferir 
mais um momento ines-
quecível. O Legends Cup 
Brasil, evento que reu-
niu craques futebolísti-
cos que fizeram história, 
foi realizado no Estádio 
do Morumbi. O camarote 
PUB Sports foi o escolhido 
para que todos pudessem 
viver momentos marcan-
tes e especiais. Além dis-
so, contou com open bar 
e open food, com direito a 
show dentro das quatro 
linhas e presença ilustre 
do jogador Edmilson.

ATIvAçãO
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 Empresários do ABC vivem 
experiência inovadora no 
Legends Cup Brasil

Associação sem fins lu-
crativos, o Coro da Cida-
de de Santo André des-
taca-se no trabalho com 
vozes do grande ABC. O 
grupo agora abre opor-
tunidade para novos 
integrantes e realizará 
uma grande audição em 
fevereiro com direito a 
muita interação entre os 
participantes. Sempre 
muito ativos e encan-
tadores, os integrantes 
cantaram em diversas 
atividades, entre elas, o 
Natal Solidário promo-
vido pela Prefeitura de 
Santo André, no Paço 
Municipal.

 Maestro Roberto Ondei rege 
o Coro de Santo André
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CANTAR PARA
ENCANTAR

O Lions Club São Cae-
tano do Sul - Santa Maria 
realizou Jantar da grati-
dão para celebrar o ano de 
2019. O evento ocorreu no 
Buffet Status. A presidente 
Sueli Camargo concedeu 
diversas homenagens e 
agradecimentos aos volun-
tários, parceiros e impren-
sa. O clube é conhecido 
por intensa participação 
em atividades solidárias. 
Uma delas é a barraca na 
tradicional festa italiana 
são-caetanense que reúne 
excelente gastronomia e 
alto-astral.
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 Da esquerda para direita:  
Sergio Mota, Roberto Novelli, 
Roberto Palácio, Sueli Camar-
go, Adalberto granado e Carlos 
José Rodrigues

GRATOS PELA uNIãO

 Marcio Moretti, presidente 
do Rotary Club de Santo 
André, ao lado da esposa, 
Débora do Lago
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A Sociedade do gran-
de ABC celebrou ani-
versário de 70 anos do 
Rotary Club de Santo 
André, no espaço an-
dreense Figueiras. Na 
comemoração, o presi-
dente Márcio Moretti, 
autoridades e convida-
dos celebraram proje-
tos solidários desenvol-
vidos e mantidos pelo 
grupo, um dos mais tra-
dicionais da região.

IMPACTO DO BEM

A terceira edição do 
Café Solidário contou com 
presença de apoiadores 
dos projetos do Núcleo de 
Inovação Social (NIS) e au-
toridades de Santo André. 
A primeira-dama Ana Ca-
rolina Barreto Serra, pre-
sidente voluntária do NIS, 
recebeu os participantes 
para uma tarde deliciosa 
de confraternização e boa 
gastronomia, que ficou 
a cargo do restaurante 
Baby Beef Jardim.
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 Primeira-dama de Santo 
André, Ana Carolina Barreto 
Serra, ao lado do prefeito da 
cidade, Paulo Serra

DELíCIA DE TARDE

 Homenageados cercam 
prefeito de São Bernardo do 
Campo, Orlando Morando
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O Fundo Social de São 
Bernardo, presidido por 
greici Picolo, promoveu 
a terceira edição do Selo 
de Solidariedade com 
objetivo de reconhecer 
e premiar 85 empresas, 
que fomentaram o tra-
balho das 50 entidades 
cadastradas. A noite so-
lene - realizada no novís-
simo bufê Sítio São Jorge 
Demarchi - teve tom de 
confraternização e cele-
bração com a mensagem  
da primeira-dama Carla 
Morando, idealizadora 
e incentivadora da reto-
mada do Fundo. O pre-
feito Orlando Morando 
parabenizou e acompa-
nhou toda noite festiva.

DE CORAçãO
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 Influencers do Grande ABC se 
reúnem para realizar amigo-
secreto especial 

O Shopping ABC promo-
veu amigo-secreto com 
influencers da região, 
no delicioso Restaurante 
Jangada. Além da gastro-
nomia, o clima harmonio-
so e descontraído tomou 
conta de todas.  Os gifts 
foram dados por lojistas 
do centro de compras 
para que as bloggers pu-
dessem presentear uma 
a outra. Esta colunista foi 
uma das convidadas e fi-
cou muito feliz por fazer 
parte de algo tão especial 
em Shopping tão querido.   

BADALADíSSIMO
ENCONTRO

Com a finalidade de re-
criar, revitalizar e reformu-
lar as estruturas do Funda-
ção - especialmente no que 
tange as enchentes -, o pre-
feito José Auricchio Júnior 
apresentou, ao longo de 
duas horas, o Plano Diretor 
Estratégico a ser realizado 
de 2020 até 2025. Além das 
inundações, a reestrutura-
ção - a maior da história do 
bairro com investimento de 
R$ 147,6 milhões  - inclui in-
tervenções em Sustentabi-
liade e Meio Ambiente, Ope-
ração Urbana no Espaço 
Matarazzo e destinação da 
área localizada na esquina 
das ruas Heloísa Pamplona 
e Conde Francisco Mata-
razzo. "Meus pais viveram 
aqui, casaram aqui. Meus 

avós moravam na esquina 
das ruas 28 de Julho e Rio 
Branco, onde passei muitos 
natais na casa deles. Tenho 
respeito e carinho enorme 
pelo bairro Fundação. Por-
tanto, não estou preocupa-
do com quem vai entregar 
as obras, se eu ou outro 
prefeito. Quero que todos 
nós e as futuras gerações 
tenham um bairro melhor. 
Sem mesquinhez de quem 
fez ou não. Este é um lega-
do para a cidade", garante 
Auricchio.

A apresentação da ReFun-
dação 2020-2025 e do Plano 
Diretor Estratégico foi feita 
no Centro Recreativo Espor-
tivo (CER) com a presença 
em peso dos munícipes do 
local. "Amo São Caetano e 

INvESTIMENTO  

São Caetano apresenta Plano Diretor 
para o bairro Fundação
Combate às enchentes e construção de parque no Espaço Matarazzo 
integram listagem de ações

amo o meu bairro. Não troco 
por nada aqui. Temos pro-
blemas, principalmente com 
relação às enchentes, mas 
confio que este plano apre-
sentado pelo prefeito me-
lhorará a vida de todos nós", 
disse Alzira Bragueto, profes-
sora aposentada de 78 anos.

   Investimentos na revitali- 
zação do local devem con- 
tinuar ao longo do ano
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F oi-se o tempo em 
que a indicação de 
um bom creme ou 

shampoo vinha por parte de 
uma amiga. Hoje, profissio-
nais como Claus Pita, beauty 
artist da matriz Jacques Jani-
ne, ajudam as clientes dando 
soluções a problemas com os 
fios em sua rotina. O serviço 
é conhecido como terapia 
capilar e parece ser a nova 
queridinha das vaidosas de 
plantão. “Terapia Capilar é 
um conjunto de ações tera-
pêuticas, não invasivas, que 
combinam técnicas manu-
ais, aparelhos e cosméticos 
desenvolvidos para tratar 
e manter a saúde do couro 
cabeludo e dos fios”, explica 
o especialista. Profissional 
formado por marcas inter-
nacionais, Claus ressalta que 
não adianta gastar fortunas 
no salão se a cliente não sou-
ber como cuidar das madei-
xas em casa. “O contínuo em 
casa é indispensável, uma vez 
feito o tratamento no salão, o 
uso home care de produtos 
indicados pelo cabeleireiro é 
primordial para obter maio-
res resultados. Identifiquei 
esse nicho e necessidade de 
mercado há oito anos e atuo 
na consultoria desde então”.

Um dos erros da maioria 
das mulheres é achar que o 
cabelo só precisa de hidra-
tação. “Nutrir e hidratar são 
duas coisas diferentes. Nutrir 

EMPREENDEDORISMO

A terapia capilar é a nova queridinha 
das mulheres, afirma especialista
Claus Pita diz que é possível recuperar os fios com consultoria e 
acompanhamento
Por Laura Leite

    Consultoria no tratamento dos cabelos em home care 
ajuda a recuperar a beleza dos fios mais rapidamente
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é repor elementos de maciez 
e brilho no cabelo. Hidratar é 
repor elementos (reposição 
hídrica) que o cabelo perde 
no dia a dia. Conhecer novos 
produtos e novos princípios 
ativos é primordial para os 
fios”, ensina. O profissional 
oferece o serviço a preço 
acessível e ainda, presenteia 
a cliente com uma nutrição 
capilar logo na primeira con-
sulta. “A terapia capilar pode 
ser realizada por até 6 me-
ses dependendo do grau e 
necessidade de cada cabelo, 
sendo possível obter bons 
resultados logo nas primei-
ras semanas. Mas, é neces-
sário que o cliente continue 
cuidando também em casa 
com os produtos indicados 
pelo especialista”, lembra 
Claus.

Sobre a polêmica troca de 
shampoo, Pita é enfático: “Se 

as substituições partirem de 
uma urgência de momento 
das madeixas , vale a pena 
fazê-las. Não faz sentido in-
sistir em um tipo de sham-
poo que já não atenda mais 
às necessidades dos seus 
fios. A troca é totalmente 
válida, mas o importante an-
tes de tudo isso é consultar 
a orientação do seu cabelei-
reiro e acompanhar como o 
cabelo reage”.

Para salvar os fios duran-
te o verão, a dica é investir 
em um bom leave-in. “Na 
medida do possível, sempre 
enxágue os fios com água 
normal após um mergulho 
no mar ou piscina. Se for 
passar muitos dias na praia 
ou curtindo a piscina, use 
um shampoo antirresíduos 
uma vez por semana para 
limpar bem o cloro e o sal e 
hidrate”, finaliza.
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    O brasileiro precisa se informar melhor quando o assunto é 
vacinação: leis e campanhas devem se intensificar

onsiderado erradicado 
no Brasil por conta das 
boas taxas de vacinação 

do passado, o vírus do sarampo 
pouco circulou no país nos últimos 
anos, deixando de entrar em con-
tato com gerações inteiras. Sem 
o alarde que a doença provocava 
antes da década de 1980, quando 
a vacinação começou a ser aplica-
da, baixou-se a guarda e as taxas 
de imunização caíram. O resultado 
é que o sarampo voltou ao Brasil 
recentemente, fazendo-o perder o 
certificado de país livre do vírus. 

Uma comissão na Câmara dos 
Deputados discutiu, no final de 
outubro, o avanço da doença e 
formas para conter a infecção do 
vírus. Durante a audiência, gul-
nar Azevedo e Silva, presidente 
da Associação Brasileira de Saú-
de Coletiva (Abrasco), enumerou 
pontos que poderiam estar con-
tribuindo para a atual prevalência 
do sarampo. Foram confirmados 
entre os meses de agosto e ou-
tubro, 6.192 casos da doença em 
todo país, conforme dados divul-
gados pelo Ministério da Saúde. 
São Paulo concentrou 90% dos 
casos – as cidades de Santo An-
dré e São Bernardo lideraram os 
casos – mas houve registros tam-
bém em São Caetano, Mauá, Dia-
dema e Ribeirão Pires. Um total 
de 14 mortes foram confirmadas, 
sendo 13 na capital.

De acordo com Silva, os postos 
de saúde precisaram adotar medi-
das como horário estendido de va-
cinação para garantir a cobertura 
ideal. Afirmou ainda, que o gover-
no precisa adaptar a comunicação 
à atualidade, utilizando, por exem-
plo, o Instagram. A segunda fase 
da campanha de vacinação aconte-
ceu de 18 a 30 de novembro e teve 
como foco jovens de 20 a 29 anos. 
Embora a campanha tenha acaba-
do, os municípios devem ainda se-
guir realizando ações de bloqueio 

diante da notificação de casos da 
doença.

Marcelo vaz, morador da cidade 
de Santo André, contraiu a doen-
ça aos 51 anos. “Eu não havia sido 
imunizado anteriormente e tive os 
sintomas clássicos que são con-
fundidos com uma gripe comum. 
As manchas vermelhas, caracte-
rísticas do vírus, apareceram na 
região do pescoço somente cin-
co dias após os primeiros sinais”, 
fala. Quando teve os primeiros 
sintomas, procurou atendimento 
no Hospital São Luiz, mas foi diag-
nosticado com virose. “Eu relatei 
os sintomas, mas a médica insis-
tiu que era para voltar para casa e 
receitou dipirona. Três dias depois 
voltei ao Pronto Socorro, fizeram 
o exame e o médico relatou que 
meu caso era grave, que nunca ha-
via visto a doença acabar com um 
fígado como aconteceu comigo. 
Fui direto para a UTI e fiquei em 
isolamento total por cinco dias. 
Depois de três dias, meu fígado 
voltou a funcionar, eu contraí 
pneumonia e precisei ser medi-
cado com antibióticos”, relembra.

Vaz tem uma filha de 17 anos 
que, diferente dele, havia sido 
imunizada na infância. “Temos 
que nos vacinar contra todos os 
tipos de doença. é absurdo pen-
sar que a imunização possa cau-
sar algum mal, muito pelo contrá-
rio”, declara. Um estudo chamado 
“As Fake News estão nos deixando 
doentes?” feito pela Avaaz, em par-
ceria com a Sociedade Brasileira de 
Imunizações em novembro, relata 
que 67% dos brasileiros acreditam 
em ao menos uma informação im-
precisa sobra vacinação. Fica en-
tão o alerta! 

SAÚDE

Vacinação: responsabilidade 
com os filhos e o coletivo
Estudo mostra que brasileiros não vacinam por falta de 
informação

ão 34 anos de car-
reira de uma mulher 
multifacetada, afinal, 

ela é cantora, apresentadora 
e decoradora. Sula Miranda 
tem muito a contar: dos hits 
musicais à carreira gospel, 
a artista tem agenda cheia e 
disputada, mas nem por isso 
deixou de conversar com o 
ABC em Notícia para contar 
- com exclusividade - seus pla-
nos para o futuro.

AN: você nasceu onde? Co-
nhece muito bem a região 
do ABC, certo?

SM: Nasci em São Paulo. Es-
tudei toda infância e parte  da 
adolescência no colégio Regi-
na Mundi, na Anchieta, rumo 
ao ABC.

AN: Quais dicas de lojas de 
decoração você dá sobre a 
região?

SM: O ABC é reconhecido 
por ser um grande polo da 
indústria moveleira e isso me 
leva até lá sempre que posso 
para conhecer as novidades, 
buscando coisas para os meus 
projetos e inovando com os 
meus clientes.

AN: E a paixão pelos cami-
nhões? você sempre visita 
os pátios? Conte uma histó-
ria marcante sua vivida no 
ABC, por favor.

SM: No ano de 2018, fre-
quentei o ABC por bastante 
tempo durante as gravações 
do "Canta Comigo" que acon-
teceram no Pavilhão vera 
Cruz, em São Bernardo. Uma 
das histórias marcantes foi 
fazer show para os caminho-
neiros no pátio da volkwagen 
e na Mercedes. O ABC abre 
as portas para a música ser-
taneja com as casas que têm 
para apresentações, sempre 
recebendo os principais no-
mes do gênero. é por isso 
que não há como uma artis-
ta como eu não passar pelo 
ABC. Além de ter as maiores 
montadoras do país, que eu 
sempre visito a região com o 
meu programa "Sula Na Es-
trada" e quero ter os princi-
pais nomes das empresas li-
gadas ao setor de caminhões 
junto comigo.

AN: vamos falar de bele-
za. Quais os segredos do seu 
corpo enxuto?

SM: Para falar sobre bele-
za, preciso contar que o meu 
médico, Dr. Lucas Palmiro, 
fica no ABC. Ele cuida da 
minha saúde e, consequen-
temente, colho frutos na 
estética porque ele tem um 
tratamento completo que 
traz excelentes resultados.

AN: E pele e cabelo?
SM: Meu cabelo tem outro se-

gredinho de beleza aí no ABC. 
Meus alongamentos - seja com 
adesivo ou tic tac - são feitos na 
Big Hair Extention, cujo traba-
lho de alta qualidade é muito 
conhecido na região.

AN: Sobre moda, você anda 
se reinventando. Está mais 
ousada, certo?

SM: Já com relação a moda, 
prefiro manter um estilo mais 
clássico, com elegância e so-
fisticação por acreditar que o 
menos é mais. Nada de mui-
ta ousadia, nada de mostrar 
demais porque estar elegan-
te e bem chama muito mais 
atenção.

AN: Claro não podemos dei-
xar de falar de música. você 
gosta de sofrência? Quais seus 
artistas prediletos atuais?

SM: Com relação a música, 
confesso que não sou uma 
apaixonada por sofrência, 
mas existem vários artistas 
dessa nova geração que ad-
miro, como Luan Santana e a 
Lauana Prado, cujo trabalho 
me encanta por ser uma artis-
ta linda, que canta bem, é sen-
sível e  tem estilo próprio de 
se vestir. Ela preenche perfei-
tamente bem essa lacuna - de 
talento e beleza combinados - 
que havia na música.

AN: você tem um canal no 
YouTube?

SM: Meu canal é o "Sula 
Miranda", mas - na verdade 
- tenho várias frentes den-
tro dele. Tenho a seção "Sula 
gospel", com mensagens da 
palavra de Deus, tem o "Sula 
Na Estrada" que segue rumo 
à Tv, que mostra meu lado 
apresentadora e a Sula da vida 
inteira, especialmente porque 
as pessoas querem matar a 
saudade de vídeos feitos ao 
longo da minha carreira. Cada 
um pode entrar no meu canal 
e se encaixar nos conteúdos 
publicados por mim.       

AN: Já são quantos anos de 
carreira? O que podemos es-
perar de novidades este ano?

SM: Faço 34 anos de carreira 
este ano e estou ativa em to-
das as frentes que atuo, seja 
de cantora sertaneja, gospel, 
apresentadora ou decorado-
ra. Em 2019, lancei música 
nova com a dupla Roberty e 
Ruan. Trabalho em todas as 
esferas com êxito. O ano de 
2019 foi um excelente  para a 
decoração. Participei da mos-
tra "Morar mais por menos" 
e colhi vários frutos. Muitas 
matérias na imprensa do seg-
mento e clientes para 2020.

Por: Camila Lopes, estagiária da Re-
dação Multimídia do curso de Jornalis-
mo da Universidade Metodista de São 
Paulo sob a supervisão da professora 
Eloiza de Oliveira Frederico
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Sula Miranda fala sobre vida, 
carreira e relação com o ABC
Por Renata Rode 

    Sula Miranda afirma que ama o ABC: “Passeio muito pelas cidades 
por conta das montadoras e devido ao acúmulo de lojas de decoração 
que são maravilhosas”
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SOCIAL
uNIhOSP E REDE
DE GESTORES DE Rh
REALIZAM EvENTO

EMPREgOS 
GRuPO BIG 
DESEMBARCA EM
SANTO ANDRé E GERA 
EMPREGOS

O grupo Big lançou em San-
to André o Maxxi Atacado, seu 
primeiro ponto de atacarejo, 
unidade com área de vendas 
de mais de cinco mil metros 
quadrados e que, ainda, con-
ta com mais de seis mil itens à 
venda e 600 vagas de estacio-
namento. "O formato de ataca-
rejo ganhou bastante força nos 
últimos tempos e enxergamos 
um grande potencial de cresci-
mento ao reposicionar a marca 
com diferencial em sortimento, 
preço, atendimento, autosser-
viço e experiência de compra, 
focando em todos os público, 
desde pequenos a grandes 
comerciais e consumidores fia-
nis", explica Beto Alves, diretor
-executivo do Atacado do gru-
po Big. "Estamos muito alegres 
por mais uma grande inaugu-
ração em nossa cidade. Desta 
vez foi o Maxxi Atacadista, do 
grupo Big, que abriu a primeira 
unidade na cidade, empregan-
do 200 pessoas com investi-
mentos na ordem os R$ 20 mi-
lhões. Apesar de ser expressiva, 
é uma inauguração de tantas 
que já ocorreram e que estão 
por vir. Isso também é fruto do 
nosso trabalho, por estarmos 
cada vez mais desburocratizan-
do, apoiando e incentivando 
os investidores na cidade", diz 
Evandro Banzato, Secretário de 
Desenvolvimento e geração de 
Emprego de Santo André.

A Unihosp esteve presente no 
encontro com diretores e ges-
tores de RH no restaurante 
Canoa Quebrada, em Ribeirão 
Pires. O clima de descontração 
tomou conta de todos, inclu-
sive da equipe comercial da 
Unihosp representada por Jota 
Roberto, com Marcelo Dantas 
da Fonseca, co-fundador e An-
tônio Roberto Ribeiro, vice-pre-
sidente da Rede de gestores 
de RH do ABC, além de Reinal-
do Sanches, da ABC Health e 
claro, com a ilustre presença de 
gabriel Roncon, vice-prefeito 
de Ribeirão Pires.

Segundo pesquisas da Iniciativa 
Annenberg de Inclusão da Univer-
sidade do Sul da Califórnia, 2019 
contabilizou 12 mulheres à frente 
de longas metragens de sucesso, 
como "As golpistas", "Frozen", "Ca-

pitã Marvel" e "Adoráveis Mulhe-
res". O número - duas vezes maior 
que o de 2018 - é um recorde e 
representa um upgrade nas con-
tratações analisadas nos últimos 
13 anos. 

CINEMA 
2019 REGISTRA RECORDE DE MuLhERES DIRIGINDO 
fILMES EM hOLLYWOOD
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Startup: crescimento ainda 
maior em 2020

grande aconteci-
mento de 2019 foi a 
acelerada mudança 

na mobilidade das capitais bra-
sileiras. A economia, a sociedade 
e agora também a mobilidade, 
estão em constante transforma-
ção nas cidades brasileiras, pro-
va disso é a mudança de hábito 
que tivemos num espaço muito 
curto de tempo. Há poucos anos, 
as nossas avós recomendavam 
que não entrássemos em carros 
de estranhos, que não aceitásse-
mos balas, doces e muito menos 
água de quem não conhecíamos, 
sendo que hoje é exatamente o 
que estamos fazendo, por causa 
do surgimento das plataformas 
digitais. 

Nunca houve uma revolução 
como essa, essas plataformas 
conectam pessoas com produ-
tos, serviços e nossos hábitos se 
modificam exponencialmente 
quase sem percebermos, crian-
do uma grande disruptura no 
social, econômica e ambiental. 

Nesse exemplo que citei, é 
fácil entender como o nosso 
smartphone facilita a vida, uma 
vez que com ele podemos, por 
exemplo, utilizar vários tipos de 
serviços para nos locomover, 
como Uber, Cabify e 99. 

Os aplicativos chegaram para 
agilizar a nossa mobilidade e 
economizando de maneira bem 
eficiente. Nessa mesma esteira 
de facilitar a locomoção, surgem 
outros serviços. Levando em 
conta que nos centros urbanos, 
mesmo com a celeridade das 
plataformas citadas ainda há 
grandes problemas por conta da 
alta concentração de veículos, 
eis que surge mais uma novida-
de e esta muda um outro tipo de 
relacionamento, ou seja, de pas-
sageiros e ônibus fretados. 

Cidades como São Paulo têm 
um abastecimento de transpor-
te público limitado em relação 
ao número de usuários, mas a 
transformação já está ocorrendo 
com os aplicativos que conec-
tam passageiros a fretados. Em 
várias cidades você pode pedir o 
seu fretado e dividi-lo e com ou-
tras pessoas. O resultado para 
todos é comodidade, eficiência 
e um preço mais em conta, isso 
se chama inovação. Lembrando 
mais uma vez que todos esses 
movimentos podem ser feitos a 
partir do seu smartphone.

Em 2020, a previsão é de que 
os novos modelos relacionados 
ao transporte coletivo funciona-
rão de forma ainda mais rápida, 

sendo que é preciso lembrar que 
ainda não há um marco legal 
para esse tipo de serviço que im-
pacta o tradicional ônibus. Só o 
tempo dirá se esse novo modelo 
conseguirá se desenvolver ou se 
encontrará empecilhos. Portan-
to, estamos em um momento de 
constante transformação, preci-
samos nos atualizar diária e ra-
pidamente. 

Esse cenário de transforma-
ção tecnológica tem impactado a 
economia de maneira bem posi-
tiva, gerando oportunidades de 
renda para uma série de parcei-
ros, desde motoristas, ciclistas, 
entregadores e outros tipos de 
profissionais que trabalham com 
a mobilidade. Nessa revolução 
surgiram também outros modais 
como o patinete e o uso da bicicle-
ta, que foi intensificada por meio 
dessas plataformas digitais.

O crescimento das startups 
acontece na proporção de dois 
dígitos por ano no Brasil, na nos-
sa economia, sendo que somen-
te o agronegócio cresce na mes-
ma proporção. Com todo esse 
aumento, temos centenas de va-
gas de emprego para serem pre-
enchidas. Há oportunidades no 
iFood, (mil vagas), na Loggi são 
800, inclusive para Portugal há 
100 vagas abertas, e mais 1000 
vagas no Nubank. Há várias sem 
exigência de curso superior por-
que a demanda supera a oferta. 
Essas empresas estão nos mais 
diversos tipos de serviços, desde 
entrega de alimentos, entrega 
de mercadorias e logística, até 
de sistemas de pagamentos. O 
Instituto Locomotiva, um dos 
mais respeitados em pesquisa e 
avaliação de mercado, apresenta 
um dado significativo, de que cin-
co milhões de brasileiros utilizam 
as plataformas digitais para gerar 
renda, seja para motorista seja 
para entregador. Ainda, há cerca 
de 20 milhões de usuários das 
plataformas de delivery de comi-
da, ou seja, pessoas que constan-
temente pedem comida por esses 
aplicativos e a contrapartida dessa 
demanda é a necessidade de con-
tratar mais colaboradores nessas 
empresas. vivemos um momento 
ímpar no Brasil e a perspectiva de 
crescimento do número de vagas 
dessas empresas aumentará ain-
da mais este ano.

Por: Vitor Magnani, diretor da Con-
federação Nacional de Serviços, 
professor da ESPM, professor de Re-
lacões Institucionais e Governamen-
tais na FIA e IED

BELEZA 
CABELOS SAuDávEIS 
NO vERãO, SIM!

A Nazca Cosméticos, fabri-
cante brasileira de cosmé-
ticos, selecionou algumas 
dicas para que seus fios 
não sofram na estação mais 
quente do ano. Com o calor 
excessivo, o suor tende a 
deixar o couro cabeludo pro-
pício à oleosidade e à caspa, 
portanto, o ideal é sempre 
mantê-lo limpo. Ainda, evi-
te usar água muito quente 
para lavar os cabelos e se 
for usar o secador a aplica-
ção de um protetor térmico é 
importante. Não durma com 
as madeixas úmidas e abuse 
de acessórios como chapéu e 
bonés, já que os raios UvA e 
UVB penetram nos fios e po-
dem causar danos. Cuidado 
também com o vício de pren-
der demais o cabelo ou usar 
elásticos duros demais: isso 
provoca quebra dos fios. O 
correto é deixar um rabo um 
pouco solto e mesclar aces-
sórios, prendendo um dia 
com piranha, outro dia com 
grampos, e assim por diante.

DICAS 
5àSEC ENSINA COMO 
CuIDAR DAS PEçAS DE 
MODA PRAIA 

Marinês Cassiano, especia-
lista em cuidados têxteis da 
5àsec, dá algumas dicas para 
o cuidado com as roupas de 
praia. “O essencial é lavar 
o vestuário de moda praia 
logo após o uso. Depois que 
voltar da praia ou da piscina, 
lave tais peças manualmen-
te, em água fria e com sabão 
neutro. Em seguida, esprema 
delicadamente, sem torcer, e 
coloque no varal para secar 
a sombra. é importante não 
guardar as peças úmidas, 
pois isso pode promover a 
proliferação de fungos e bac-
térias, além de estragar o te-
cido”, revela. 

O

AUTOESTIMA 
TIA TATI DA MAKE:
A LOJA MóvEL DA
BELEZA

Criada por Tatiana Car-
boni, a Tia Tati da Make - 
furgão pink recheado pelos 
principais produtos estéti-
cos do mercado alinhados 
com as melhores técnicas 
de maquiagem disponíveis 
- é pautada em conforto, 
praticidade, atendimento 
personalizado e autoes-
tima, uma vez que todos 
esses cuidados chegam 
até quem os solicita sem 
que ninguém precise sair 
de casa. Atuante em festas 
de aniversário, comemora-
ções especiais, condomí-
nios residenciais, empre-
sas, academias, faculdades 
e escolas e, ainda, salões 
de beleza, a empreitada 
reforça que o autocuidado 
é essencial para uma vida 
mais saudável.

BELEZA 

Criação de mini spa em casa
é tendência
Com dicas acessíveis, monte sua própria forma de
autocuidado no conforto do lar

A ISMA (International Stress Ma-
nagement) rankeou dez países ao 
redor do mundo e o Brasil des-
ponta como o segundo - perden-
do apenas para o Japão - em es-
tresse, exaustão e esgotamento. 
Em meio a tantas tarefas, horá-
rios e responsabilidades diárias, 
as pessoas têm preterido o sel-
f-care por acreditarem - em sua 
maioria - que tais recursos e rela-
xamento são caros e inviáveis. 

Para driblar sinais físicos de 
cansaço, o ABC em Notícia con-
versou com César Suzuki, diretor 
do Aiyuna Spa, que afirma que 
é possível montar um mini spa 
no conforto do lar.  “Tudo come-
ça com uma boa música. Hoje é 
muito comum o uso da musico-
terapia para diversas situações. 
A partir de som, ritmo, melodia e 
harmonia, a música reabilita tan-
to a parte física quanto a mental. 
é um remédio natural para auxi-
liar na cura de diversos proble-
mas como depressão, estresse, 
alterações cardíacas e até mesmo 
dores no corpo”, explica César. 
O Aiyuna Spa criou uma playlist 
especial para o relaxamento, pro-
cure por “Aiyuna Spa” na barra de 
pesquisa do Spotify.  

O segundo passo se refere ao 
consumo de chás. “Indicamos 
sempre os chás calmantes, como 
lavanda, camomila, lavandin, ca-
pim-limão e erva-cidreira para 
começar seu dia ou terminar sua 
noite relaxando”.

Outra dica valiosa: esteja atento 
à sua respiração. “Se usada ade-
quadamente, a respiração pode 
ser uma grande aliada do relaxa-
mento. Em casos de estresses ou 
tensões, realize inspirações pro-
fundas e lentas e nas expirações 
solte continuamente. Refaça este 
processo por seis vezes até sentir 
sua pulsação diminuir”, instrui.

você ainda pode fazer um es-
calda pés. “Há uma frase muito 
comum para os chineses: “pés 
aquecidos, cabeça fria”. Seu signi-
ficado é que manter os pés aque-
cidos é sinal de boa saúde e de 
uma mente clara”, conta Suzuki. 
Para finalizar, vá de automassa-
gem: use uma bola de tênis para 
pressionar e deslizar pelo ponto 
dolorido, um cabo de vassoura 
para rolar pela planta do pé ou 
até mesmo o cabo da escova de 
cabelo para ser usado pontual-
mente em locais com maior ten-
são muscular”, conclui.

Compostos por caderno, apon-
tador com depósito, borracha 
branca, estojo com 12 cores de 
canetinhas hidrográficas, tubo de 
cola, giz de cera, 12 tons de lápis 
coloridos, massinha para modelar, 
pincel, tesoura sem ponta, tinta 
guache com seis cores e, ainda, ta-
pete E.v.A e argila destinados aos 
alunos matriculados em creches, 
kits estão em processo de mon-
tagem para distribuição a 82 mil 
estudantes, matriculados em 208 
escolas (180 diretas e 28 convenia-
das). O investimento da Prefeitu-
ra de São Bernardo do Campo, a 
partir do trabalho da Secretaria de 
Educação, conta R$ 3,2 milhões em 
materiais escolares. Os produtos 
serão destinados de acordo com 

os ciclos escolares e idades, sendo 
creche de zero a três anos, educa-
ção infantil de quatro a cinco anos, 
ensino fundamental de seis a dez 
anos e EJA (Educação para Jovens 
e Adultos). “Mais uma vez, com pla-
nejamento, vamos cumprir o prazo 
e entregar o material escolar de nos-
sas crianças em fevereiro, no primei-
ro dia de aula. Tudo isso graças ao 
trabalho desenvolvido pelo nosso 
governo de projetar com antecedên-
cia a compra dos kits que hoje já es-
tão sendo montados. São produtos 
da mais alta qualidade, o que mostra 
nosso respeito e compromisso com 
a Educação de São Bernardo. Quem 
investe na Educação acredita no 
futuro”, declara Orlando Morando, 
prefeito do município. 

EDUCAçãO

São Bernardo monta kits 
com materiais escolares

difícil arte de escolher 
uma boa escola para 
o filho é uma preocu-
pação dos pais e, mais 

que isso, a dúvida sobre a adapta-
ção dos pequenos a um novo ce-
nário pode atormentar a família. 
Quanto menores forem, igualmen-
te menor será o impacto de tal al-
teração de hábitos nas vidas delas. 
Quanto mais idade os pequenos 
tiverem e mais profundos forem 
os laços com a antiga escola, maior 
será o desconforto. Assim, seja por 
troca de endereço, busca por men-
salidades menores ou anseio por 
didáticas diferentes, a transição 
escolar necessita ser avaliada com 
cautela. "Os pais precisam colo-
car na balança diversas questões, 
incluindo as amizades e o desem-
penho do aluno no colégio em que 
ele está estudando", explica Danie-
la Alonso, coordenadora pedagógi-
ca do colégio Piaget.

A esfera das amigos representa 
um dos fatores decisivos na vida 
de uma criança. Início da vida so-
cial dos pequenos, o círculo de 
amizades simboliza afinidades im-
portantes que não podem ser su-
bestimadas. No mesmo ensejo, é 
necessário avaliar com parcimônia 
os elos do aluno com professores 
e outros funcionários da escola, 
uma vez que os adultos também 
integram o núcleo seguro de pes-
soas com quem o pequeno já está 
familiarizado. Caso os pais optem 
de fato pela mudança, é essencial 
que - especialmente nos primeiros 
meses dessa transição - voltem 
sua atenção e empatia para com-
portamento, rendimento estudan-
til e se o filho está de fato entur-
mado. vale ressaltar que, antes 
que qualquer alteração na rotina 
da criança seja feita, é necessário 
que ela visite a nova escola para 
entender o novo ambiente que a 
espera. “O aprendizado de novos 
idiomas, sendo inglês o principal 
deles, é primordial na seleção de 
uma nova escola durante o ano 
letivo. As crianças de hoje já inte-
gram a geração com maior recep-
ção de informações e tecnologias 

EDUCAçãO

Mudar crianças de escola pode 
ser uma transição tranquila
Contato com a natureza e atividades complementares 
são aliados durante essa mudança

A

da história e, assim sendo, para 
um futuro sem barreiras de comu-
nicação e plena compreensão dos 
conteúdos acompanhados, saber 
uma segunda língua compreendi-
da mundialmente se torna essen-
cial”, relata Alonso.

Outro fator pontual são as maté-
rias socioemocionais, ou seja, dis-
ciplinas em que o núcleo familiar 
do aluno seja integrado ao colégio. 
Com o passar do tempo e a res-
significação do ensino, ficou claro 
que Matemática, Geografia, Biolo-
gia e outras esferas tradicionais já 
não bastavam e, assim, atividades 
complementares como passeios 
(ao ar livre, museus, etc), feiras de 
ciências, festivais da canção e jo-
gos interclasses ganharam vazão 
por contarem com a participação 
dos familiares. A partir de tal me-
dida, a transformação educacional 
acontece tanto no aluno quanto 
nas pessoas mais velhas que estão 
ao seu redor. “Como a maioria das 
famílias vive em meio ao caos ur-
bano, é importante considerar que 
escolas sejam escolhidas também 
a partir do contato com a natureza 
que oferecerem. Espaços arboriza-
dos, que remetam ao contato com 
a terra e aos laços ancestrais da 
vida, em que o céu possa ser am-
plamente observado - contrarian-
do a visão restritiva e fechada que 
colégios têm no imaginário dos 
pequenos - se tornam detalhes va-
liosos durante a transição”, finaliza.

      é preciso avaliar prós e contras 
antes da mudança em si e avaliar se 
as crianças se adaptam facilmente
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UNIHOSP SAÚDE, 
O PLANO MAIS 

ANTIGO DO ABC, 
COM PREÇOS 

ESPECIAIS!

térias que o sabonete em barra, 
mas, geralmente, utilizamos es-
ponjas para o uso dos sabone-
tes líquidos, aí a pergunta: qual 
o estado da esponja que vai ser 
utilizada? 

Na prática, dificilmente nós 
vamos pegar uma infecção ou 
doença por utilizar um sabone-
te em barra ou líquido. Basta 
seguir alguns preceitos e regras 
higiênicas no banho

1. ao iniciar o banho, gaste um 
pouco o sabonete em água  do 
chuveiro;

2. utilize água em temperatura 
adequada, agradável ao toque, 
nunca muito quente, pois dimi-
nui a resistência da pele;

3. ensaboe normalmente e en-
xague adequadamente;

4. não permaneça muito tem-
po no chuveiro;

5. limpe o sabonete, gastando 
novamente em água corrente e 
eliminando pelos ou sujeiras vi-
síveis;

6. toalhas de banho dever ser 
utilizadas individualmente e tro-
cadas a cada dois dias;

7. evite tapetes plásticos nos 
pisos dos chuveiros, pois dificil-
mente são higienizados correta-
mente;

8. nos casos especiais de pesso-
as com HPv (verrugas), micoses, 
dermatites ou outras infecções 
de pele, siga as recomendações 
médicas e use um sabonete indi-
vidual por ocasião da doença ou 
durante o tratamento.

momento do banho, 
sem dúvida, está 
relacionado com a 

manutenção da higiene do 
corpo e, consequentemente, 
da saúde. Neste momento en-
tão, temos que ter uma série 
de procedimentos que visam 
esta nossa higiene, como pre-
parar higienicamente o banho 
da próxima pessoa a utilizar o 
chuveiro.

Se vamos ver pelo aspecto 
higiênico e levarmos a ferro 
e fogo, o sabonete em barra 
tem muito mais possibilidade 
de albergar germes do que o 
sabonete líquido, tendo em vis-
ta o contato direto com o cor-
po. Na formulação normal dos 
sabonetes é adicionado uma 
substância bacteriostática que 
é direcionada a segurar o cres-
cimento das bactérias inocula-
das durante o uso, mas numa 
concentração que não chega a 
matar estas bactérias. O sabo-
nete líquido funciona do mesmo 
modo, mas não existe o contato 
direto com o corpo, não havendo 
contaminação pelo toque. Existe 
a possibilidade da transmissão 
de germes patogênicos, como 
por exemplo HPv (10 % dos ca-
sos de HPv são transmitidos não 
sexualmente, por objetos como 
toalhas, cadeiras, sabonetes, 
etc), dermatites, micoses entre 
outras infecções de pele. 

Não existe nenhuma vanta-
gem prática na utilização dos 
chamados “sabonetes bacteri-
cidas ou antibacterianos”, que 
podem transmitir estas infec-
ções, do mesmo modo. Inclu-
sive, a utilização constante de 
sabonetes bactericidas pode 
fazer mais mal do que bem, 
pois podem atuar sobre a “mi-
crobiota residente”, isto é, ger-
mes que residem normalmente 
em sua pele exercendo papel 
de proteção contra a ação de 
microorganismos patogênicos 
(que causam doenças). Poderí-
amos até falar que o sabonete 
líquido representa menos bac-

Por Roberto Martins 
Figueiredo, mais 
conhecido como Dr. 
Bactéria, Biomédico - 
Diretor Da Microbiotecnica 
e contratado da Rede 
Record

SAÚDE

A hora da verdade: bactérias e 
sabonete em barra ou líquido

IMÓvEIS 
DICAS vALIOSAS DE 
uMA ESPECIALISTA

A advogada especialis-
ta em direito tributário ou 
imobiliário, Sabrina Rui, dá 
dicas sobre como proteger 
suas férias elaborando um 
bom contrato de aluguel por 
temporada: “Esteja atento ao 
detalhe de que se o imóvel é 
rural ou urbano, há algumas 
diferenças, pois nem todas 
as regras se aplicam a ambos. 
Ainda, o contrato não deve 
exceder o período de 90 dias, 
mesmo com renovações e não 
se pode permanecer no imó-
vel após o término do contra-
to. Além disso, é sempre bom 
solicitar uma vistoria antecipa-
da do imóvel, principalmente 
em caso de aluguel online e 
importante não dispensar tes-
temunhas e fiadores. Alguns 
modelos de contrato podem 
ser encontrados na internet, e 
o locatário que já faz isso há al-
gum tempo também costuma 
disponibilizar um padrão, mas 
o ideal é que tudo seja perso-
nalizado e o locador tenha cer-
teza antes de assinar”, finaliza. 
Na dúvida e para não passar 
apuros, o ideal é consultar um 
especialista, sempre.

gASTRONOMIA 
Ruh GASTRONOMIA 
APOSTA EM ChEf
RENOMADO NO ABC

Fundado em 2017, o Ruh 
gastronomia está sob nova 
gestão: o restaurante, coman-
dado pelo casal Fábia Zanela-
to e Douglas Leandrini Júnior, 
família tradicional de São 
Caetano do Sul, apresenta 
novo chef. “Sempre pensamos 
em ter um negócio no ramo 
gastronômico já que somos 
apaixonados por este segmen-
to. O Ruh é um lugar encanta-
dor, agora com um cardápio 
criado pelo renomado chef 
José Adriano, que trabalhou 
por mais de 20 anos no famo-
so Baby Beef”, fala Fábia. 

    A artesã é apaixonada por design de joias desde os 13 anos e 
afirma estar feliz em levar beleza e autoestima para suas clientes

e a história de Claudia 
Pinange se resumisse ao 
empreendedorismo, já se-

ria um exemplo. Mas com ela, tudo 
é, digamos, intenso. A empresária 
de 46 anos nunca se rendeu às di-
ficuldades da vida e descobriu o ta-
lento com joias e semijoias aos 13 
anos de idade. “Fazia peças numa 
bancada simples e improvisada 
pelo meu pai. Eram peças em prata 
e vendia para amigos e familiares. 
Nasceu assim meu ateliê. Sempre 
via a Hebe com aquelas joias in-
críveis e ela foi uma das minhas 
grandes inspirações. Queria levar 
brilho às mulheres em minha vol-
ta, sem alto custo”, revela. Mãe de 
Hayla, victor e Angélica, a designer, 
separada, descobriu um câncer 
de Merkel durante uma consulta 
de rotina com um dermatologista. 
“Tive diagnóstico de dois meses de 
vida, o que me desesperou, mas 
eu tinha duas opções: lutar ou de-
sistir. Eu resolvi lutar contra isso e 
estou há dois anos e meio entre 
altos baixos de minha saúde.  Pas-
sei por muitos percalços, trabalho 
desde menina e, mesmo doente, 
nunca parei de fazer as peças, só 
modifiquei algumas coisas. Pas-
sei a mexer com peças em couro, 
pois assim poderia cortar e fazer 
em casa sem precisar ir à oficina, 
fui me reinventado, inovando, mas 
lá no ateliê, em meio a alicates e o 
maçarico me realizo”, desabafa.

Assim, a Ateliê Ponto Chic não 
para de crescer. “Hoje eu terceirizo 
algumas peças e tenho um funcio-
nário (ourives), mas tudo com mi-
nha supervisão. Mesmo doente e 
fragilizada, meu trabalho e meus 
filhos me estimularam a continuar. 
Sofri muitas dificuldades e até pre-
conceito, fiquei careca duas vezes, 
engordei, perdi pessoas, mas ga-
nhei muita experiência. A empre-
sa basicamente vende pelas redes 
sociais. Tive muita determinação 
e perseverança, pois acredito que 
meu empreendimento é algo que 
levará benefícios a outras pesso-
as, isso me guiou até aqui”, fala.  
Claudia. A artesã, como gosta de 

EMPREENDEDORISMO

Empresária conta história de 
superação com ateliê de joias, 
dedicação e perseverança
Claudia Pinange da Ponto Chic, luta contra o câncer e sustenta a família 
com seu talento
Por Renata Rode

S

ser chamada, tem parcerias com 
Marcos Biaggi, que revende suas 
peças no poderoso Mg Hair e com 
Adriana Restum, dona da Compa-
nhia Planet girls, que também ex-
põe suas joias na loja sede. Além 
disso, artistas como Suzy Rêgo e 
Larissa Manoela são clientes fiéis 
e divulgam todas as compras.  

A empresária criou um sistema 
que chama de Ateliê Home. “é um 
diferencial do meu negócio, já que 
levo os produtos onde o cliente 
está com comodidade, discrição 
e segurança. Sempre busquei es-
tudar e aprender com as grandes 
joalherias, e o que me ajudou nes-
sa fase da doença foram essas en-
tregas domiciliares. Costumo dizer 
que o câncer tem medo de mim, 
sou uma mulher muito otimista 
e acho que as coisas da vida são 
feitas para serem superadas. Eu 
creio na cura do câncer, pelo amor 
que tenho pela vida e a vontade 
de continuar criando e cuidando 
de meus filhos. Um dos meus gran-
des sonhos é constituir novamente 
meu showroom em endereço físico 
até o fim deste ano e acredito que 
vou conseguir”, diz. 

As peças misturam joias e se-
mijoias de diversos estilos, com 
pedras cuidadosamente esco-
lhidas por Pinange. Encomende 
pelo site www.ateliepontochic.
com.br ou Facebook @ateliepc 
ou Instagram @ateliepontochic. 
você vai exibir estilo com peças 
únicas e, ainda, vai ajudar na re-
alização de um sonho! 

O

    As peças têm seu toque 
especial e são divididas entre 
joias e semijoias
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Lançado pela Matrix Edito-
ra, o livro  mostra a impor-
tância deles em nossa vida. 
Existem  para cada um de 
nós humanos cerca de 200 
milhões de insetos que tra-
balham 24 horas diárias ao 
longo de 7 dias semanais 
para defender nossos ecos-
sistemas e, ainda, ajudar em 
nossa sobrevivência terre-
na! Eles são responsáveis por 
garantir nossos alimentos, 

LITERATURA
INSETOS SãO IMPORTANTES, SABIA?

curar nossas 
feridas e 
até digerir o 
plástico po-
luente. Com 
479 milhões 
de anos de 
evolução, os 
insetos nun-
ca correram 
tanto risco em razão da atu-
ação humana. Leitura interes-
sante!

Para Flora victoria, mestre em 
Psicologia Positiva pela Universi-
dade da Pensilvânia, vivemos um 
momento em que precisamos 
buscar o equilíbrio vivenciando 
as férias de verdade. “Crianças, 
jovens e adultos são membros 

de uma geração hiperconecta-
da, interligada por redes sociais 
e ferramentas digitais de contato 
instantâneo e diálogos superfi-
ciais, que só aumentam a distân-
cia afetivo-emocional”, afirma a 
especialista. Policie-se!

é PRECISO DESCONECTAR
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eo da Editora Leader, 
Andréia Roma é uma 
lição de vida em ter-

mos de empoderamento e visão 
de mercado, afinal são 20 anos 
de carreira e muitos títulos lan-
çados. “Eu brinco que somos 
uma fábrica de realização de 
sonhos, com responsabilidade. 
Antes de ter o desejo de lançar 
um livro, é preciso saber qual é 
sua identidade como autor. Te-
mos, atualmente, muitos auto-
res no mercado com uma série 
de livros publicados - como o 
Augusto Cury - com suas marcas 
autorais. Isso não é coisa que 
acontece da noite para o dia. 
Ainda, é necessário ter certeza 
que o autor tem autoridade so-
bre o assunto e, depois, é preci-
so pensar na estrutura do livro, 
uma vez que - com o esqueleto 
da obra criado - os tópicos fluem 
naturalmente. O planejamen-
to é a quarta fase porque todo 
livro começa com um trabalho 
planejado e, por fim, o quinto 
movimento é começar a escre-
ver. Se há toda essa base bem 
estruturada acompanhada de 
mentoria editorial especializada 
no assunto, publicar um livro se 
torna uma ação trabalhosa, po-
rém, fácil de realizar”, ensina.

A Editora Leader tem vários 
cases de autores e co-autores no 
mercado. “é possivel ter um livro 
rentável quando você trabalha 
sua identidade como autor. Hoje 
temos uma cadeia muito grande 
de palestrantes e treinadores 
com pleno potencial de publica-
rem suas obras”, defende a exe-
cutiva.

Eis então que vem a pergunta 
que não quer calar: qual o custo 
para publicar um livro? “Minha 
visão sobre custos é muito am-
pla. Acredito que o valor de uma 
publicação de cinco até cem mil, 
sendo que  em alguns casos en-
volve muito mais dinheiro. Tudo 
depende do que vai ser feito no 
projeto a ser criado. Atualmente, 

SOCIEDADE

“Ela enrolou o papel e jogou na 
minha cara”
Em Mauá, aposentados entregam panfletos para 
complementar renda

A distribuição de panfletos é vista 
com um método de estratégia de 
marketing tradicional, sendo uma 
das ferramentas mais antigas para 
promover marcas, serviços e pro-
dutos de uma empresa. é uma prá-
tica comum nas grandes metrópo-
les e não poderia ser diferente por 
aqui. Na região de Mauá, idosos 
em sua maioria já aposentados, 
exercem a função de distribuição 
de panfletos para complementar a 
renda. Conforme dados da Funda-
ção Seade (Portal de Estatísticas do 
Estado de São Paulo) existem 332,5 
mil pessoas acima dos 60 anos na 
região do ABC. Se considerarmos o 
volume de aposentados que conti-
nuam trabalhando, ele representa 
85,2% do total de idosos em 2016. 
O perfil procurado pelas empresas 
é de jovens em busca de uma pri-
meira oportunidade de trabalho, 
porém, a demanda de interesse 
das pessoas na chamada melhor 
idade é maior. Dado que, trabalhar 
como panfleteiro não é visto como 
uma profissão que “dê futuro” para 
os mais novos.

A maior parte dos empregos 
ofertados não dispõe de nenhum 
vínculo empregatício e benefícios, 
além do valor pago por dia que va-
ria entre R$ 30 e R$ 40. “é um ser-
vicinho até bom, eu chego às 8h30 
e saio às 17h, nada de exploração, 
tudo certinho”, fala Aparecido Silva, 
de 76 anos. Já Luiza Maria acha a 
nova profissão cansativa, pois en-
volve contato com o público. “Nes-
se meio existem pessoas educadas 
e outras, nem tanto... Posso dizer 
que tenho que deixar muita coisa 
de lado para levar para casa o di-
nheiro. Uma vez entreguei o pan-

LITERATURA

O mercado editorial na visão de 
Andréia Roma
Pioneira em seu segmento, a empresária dá dicas sobre 
produção literária e empreendedorismo 
Por Laura Leite 

temos muitas gráficas que fazem 
um trabalho independente, mas 
alguns trabalhos ficam legais e 
muitos outros não. Esse é o gran-
de perigo do autor que quer se 
lançar no mercado. Uma gráfica 
é especializada em produção de 
livros e uma editora é especiali-
zada em lidar com a questão da 
publicação, entendendo que a 
obra precisa de redação, produ-
ção e mudança de linguagem.” 

Para a especialista, há um certo 
preconceito com a literatura do 
nosso país. “Alguns brasileiros 
ainda dizem que tudo lá de fora é 
sempre muito melhor, sendo que 
está na hora de nós valorizarmos 
o nosso país. é claro que existe 
a falta de qualidade na literatu-
ra, mas ela acontece também no 
estrangeiro e não somente aqui. 
Não estou dizendo que os livros 
internacionais são ruins, só estou 
afirmando que existem autores 
fantásticos no Brasil e eu os va-
lorizo demais. Criatividade não 
tem nome de país e acontece 
para pessoas que querem se de-
senvolver dentro da sua área de 
conhecimento”, fala.  

DIvERSãO
APROvEITE AS PISCINAS 
GRATuITAS NO ABC

O fervor das temperaturas de 
começo de ano ganha refresco 
e conforto com as piscinas públi-
cas disponibilizadas aos muníci-
pes em São Bernardo do Cam-
po, São Caetano, Santo André 
e Mauá. Os locais contam com 
piscinas tradicionais, brinquedos 
infláveis e esportes aquáticos 
com instrutores especializados. 
Para utilizar os benefícios gratui-
tamente, o público pode consul-
tar os documentos necessários 
para fazer carteirinha de aten-
dimento e, ainda, os horários de 
funcionamento dos serviços nos 
sites das prefeituras.

ExEMPLO 
PESQuISADORA
BRASILEIRA GANhA
RECONhECIMENTO 
INTERNACIONAL 

Dalva Matos, docente da Uni-
versidade de São Carlos, teve 
seus trabalhos acadêmicos so-
bre as queimadas ocorridas na 
Amazônia em 2019, publicados 
pela Fire, revista estrangeira de 
renome sobre o assunto estu-
dado. De acordo com índices 
levantados pela professora, 
existem apenas 12,4% rema-
nescentes de Mata Atlântica no 
que tange o cerrado. O local ex-
pande o agronegócio em 50%, 
no entanto extingue espécies e 
água doce, resultando em no-
vas crises hídricas.

C

C

fleto para uma mulher que enro-
lou o papel e jogou na minha cara”, 
desabafa a idosa de 64 anos.

Diante da ação de marketing, 
muitas histórias se misturam. José 
Carlos, de 59 anos, disse que pre-
cisa entregar panfletos para aju-
dar os familiares. “Paguei o curso 
da minha neta com o que ganho 
aqui”. Dona Luiza lamenta não ter 
estudado e afirma que a falta de 
oportunidade leva gente como ela 
a um serviço desse. “Eu sonho com 
uma casa com móveis bonitos e 
um sofá na sala. Mas só estudei até 
a quarta série, infelizmente”, conta. 
Realidade triste, porém, gritante. 
Enquanto não houver educação 
de qualidade, não haverá oportu-
nidade e, assim, idosos ocupam 
posições que jovens não têm o 
menor interesse em exercer. E a 
vida continua.

Por: Raquel Santos, estagiária da Reda-
ção Multimídia do curso de Jornalismo 
da Universidade Metodista de São Paulo 
sob a supervisão da professora Eloiza de 
Oliveira Frederico

    Andréia Roma edita livros há 
mais de 20 anos e afirma que é 
apaixonada pelo mercado literário

 F
O

TO
S:

 D
Iv

U
Lg

Aç
ãO

 F
O

TO
: D

Iv
U

Lg
Aç

ãO

Com inscrições até 15 de feve-
reiro de 2020 no Centro de Con-
vivência da Melhor Idade (CCMI), 
nos Centros de Referência de As-
sistência Social (CRAS) e na Uni-
fesp, a cidade de Diadema abri-
rá 50 vagas para a Universidade 
Aberta às Pessoas Idosas (UAPI), 
ciclo acadêmico em que alunos 

têm aulas e atividades comple-
mentares (como idiomas estran-
geiros, informática e gastronomia) 
toda sextas-feira, das 14h às 16h. 
A Universidade Aberta às Pessoas 
Idosas é uma empreitada iniciada 
em 2019 com o compromisso so-
cial de melhorar a saúde mental e 
física da terceira idade atendida. 

DESENvOLvIMENTO
GRANDE ABC RECEBE 
INvESTIMENTO EM 
ODONTOLOGIA 

Distribuída entre São Ber-
nardo, Ribeirão Pires e Santo 
André, a verba de R$ 674,1 mil 
reais foi recebida via Ministério 
da Saúde para que as cidades 
otimizassem o atendimento 
odontológico aos munícipes. A 
compra de novos materiais e 
equipamentos contará com R$ 
532,2 mil para São Bernardo, 
R$ 106,4 mil para Santo André 
e R$ 35,4 mil para Ribeirão Pi-
res. Os atendimentos, desde os 
rotineiros até cirurgias emer-
genciais, serão prontamente 
realizados nas UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde) e CEOs (Cen-
tro de Especialidades Odon-
tológicas) dos três municípios 
listados. Como saídas alternati-
vas por ainda aguardarem por 
verbas públicas, São Caetano 
do Sul mantém sua parceria 
com o Centro Odontológico da 
Universidade Municipal de São 
Caetano para atender mais de 
dez mil pessoas mensalmente. 
Diadema, também com mais de 
dez mil atendimentos por mês, 
disponibiliza tratamentos em 
20 UBSs e, por fim, Mauá zela 
pela saúde bucal dos munícipes 
em 21 UBSs, sendo que a fila de 
espera para cirurgias e próteses 
chega a quase 3.500 pessoas.

om as instalações 
inauguradas recen-
temente, o Hospi-

tal Santa Ana é nova opção no 
atendimento de saúde em São 
Caetano do Sul. De acordo com 
Paulo Rezende, médico infec-
tologista e diretor da Unidade, 
o atendimento humanizado é 
um dos diferenciais oferecidos 
à população. “Os hospitais atu-
ais possuem um grande investi-
mento em parque tecnológico, 
necessário para sua atividade 
final. Nós oferecemos instala-
ções modernas e um tratamen-
to humanizado, por meio de um 
quadro de colaboradores sere-
nos e acolhedores que levam 
tranquilidade e segurança aos 
pacientes, num momento pon-
tual de suas vidas onde estão 
se sentindo fragilizados”, fala o 
profissional.

Esse tratamento individualiza-
do passa por engajamento da 
equipe, com uma cultura insti-
tucional que fornece condições 
e ambiente organizacional ade-
quado. “Além disso, investimos 
em treinamento e valorização 
de todos os envolvidos para que 
o atendimento ocorra com pas-
sagem segura da informação, 
sentimento e, principalmente, 
respeito a quem nos procura.
Temos certeza que o trata-
mento começa neste momen-
to”, enfatiza.

é claro que a cidade que sem-
pre gozou de altos índices de 
desenvolvimento humano e 
possui um dos maiores inves-
timentos em saúde pública do 
Brasil representa um desafio, 
segundo o médico. “Em pri-
meiro lugar, no cenário local, 
a reforma e entrega do prédio 
levaram à uma revitalização na 
região onde está inserido. Te-

mos na cidade uma população de 
160.000 habitantes com projeção 
de 40.000 inseridos na saúde su-
plementar que podem optar por 
atendimento em um dos quatro 
grandes hospitais privados locais, 
portanto, temos que apresentar 
algum diferencial no atendimento 
e tentar atrair usuários da macro 
região do ABC. Estamos prepara-
dos para muito trabalho, perseve-
rança e grandes resultados”.

  Outro diferencial apontado é 
o leque de especialidades aten-
didas no ambulatório. Além de 
exames laboratoriais em análises 
clínicas e patológicas, o Hospital 
ainda conta com radiologia, larin-
goscopia, ultrassonografia, bron-
coscopia, eletrocardiograma, re-
tossigmoidectomia, endoscopia, 
colonoscopia, colangiopancreato- 
grafia e tomografia computado-
rizada. No ambulatório são aten-
didas 17 especialidades médicas, 
dentre elas clínico geral, derma-
tologia, endocrinologia, cirurgia 
geral, cirurgia cardíaca, endocri-
nologia, entre outras. “O objetivo 
dos cuidados ambulatoriais, com 
uma gama extensa de especia-
lidade, é a promoção da saúde. 
Temos que garantir que os pa-
cientes atendidos em nosso am-
bulatório tenham garantido na 
sua integralidade, consultas com 
tempo adequado para que con-
siga expressar toda sua ansieda-
de e esclareça todas as dúvidas 
envolvendo o motivo da sua con-
sulta. Numa consulta bem feita, 
o profissional médico se envolve 
mais, oferece hipótese diagnós-
tica adequada e com solicitação 
de exames mais direcionados. 
O profissional se torna respon-
sável pelo caso e não é apenas 
um triador. Ele direcionará toda 
pesquisa diagnóstica até o seu 
desfecho”, explica Rezende. 

SAÚDE

Hospital Santa Ana atende
diversas especialidades no
ambulatório
Além do tratamento humanizado, unidade se destaca 
com leque de opções

    Hospital Santa Ana preza pelo respeito ao paciente e oferece o 
melhor da medicina atual

EDUCAçãO
IDOSOS GANhAM vAGAS EM uNIvERSIDADE DE DIADEMA

    Idosos têm a chance de 
trabalhar, mas sofrem com a falta 
de respeito e descaso
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NUTRIçãO
DOIS COPOS DIáRIOS DE
REfRIGERANTE fAZEM MAL

Segundo dados recentes da 
JAMA Internal Medicine, o con-
sumo desmedido de refrigeran-
tes - tanto os regulares quanto 
os dietéticos - tem sido ligado ao 
risco de morte prematura da po-
pulação. O açúcar, relacionado a 
sobrepeso e diabetes, aumenta o 
colesterol entope artérias e - em 
caso de bebidas adoçadas artifi-
cialmente - o efeito colateral é a 
maior concentração de sódio no 
organismo. “Enquanto o consu-
mo de refrigerantes dietéticos foi 
associado a mortes por doenças 
circulatórias, os adoçados com 
açúcar foram ligados a óbitos 
por doenças digestivas”, afirma 
Aline Lamaita, médica e mem-
bro da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e Cirurgia vascular e 
do American College of LifeStyle 
Medicine. 


