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Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus

Moscou adotará medidas de lockdown para conter alta da covid-19
Moscou voltará a adotar medidas de lockdown a partir do dia 28 de outubro para combater uma alta 
nos casos de covid-19. A informação foi dada nesta quinta (21) pelo prefeito da cidade, Sergei Sobya-
nin.  Todas as lojas, bares e restaurantes serão obrigados a fechar, exceto aqueles que vendem bens 
essenciais, como supermercados e farmácias. A Rússia registrou alta diária recorde, tanto de mortes 
relacionadas ao novo coronavírus quanto de novas infecções pela covid-19, nesta quinta-feira.
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Fique atento ao cronograma: prefeituras do 
ABC antecipam dose da Pfizer em adultos
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Auxílio Brasil 
sairá em 
novembro com 
valor temporário 
para chegar a 
R$ 400

Enem: 
professores dão 
dicas de como 
aproveitar as 
redes sociais para 
fixar o conteúdo

Desde o início da campanha, a região já aplicou mais de 4 milhões de doses de vacinas contra a covid
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Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado 
financeiro. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado 
em Banking, MBA em Controladoria e Custos. Cursa pós-graduação na 
PUC-RS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. 
Atualmente é mentor e planejador financeiro especializado em  
profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.

Endividou-se além da conta?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

Auxílio Brasil sai 
em novembro com 

reajuste  de 20% 
Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, substituto do 
programa Bolsa Família vai atender 16,9 milhões de famílias

Após receber críticas por tur
binar o Auxílio Brasil apenas com 
parcelas temporárias, o governo 
anunciou nesta quarta (20) que 
dará reajuste linear permanente 
de 20% em todos os benefícios e 
pretende zerar a fila do programa, 
substituto do Bolsa Família, até 
dezembro deste ano. Porém, o 
Palácio do Planalto não desistiu 
de levar o bene fício a R$ 400 em 
2022, quan do  o presidente Jair 
Bolsonaro con correrá à reeleição.

O compromisso com o pa
gamento dos R$ 400 a todas 
as 16,9 milhões de famílias que 
serão beneficiadas pelo Auxílio 
Brasil foi reafirmado na quarta 
pelo ministro da Cidadania, 
João Roma. Segundo o chefe 
da pasta, um benefício tem
porário será pago até dezembro 
de 2022 para garantir que todos 
recebam esse valor.

Em pronunciamento no Palá
cio do Planalto, Roma prome teu 
zerar a fila do programa. Atual
mente, 14,7 milhões de famílias 
são atendidas, e o plano é ampliar 
esse número para 16,9 milhões 
até o final deste ano. O benefício 
médio é de R$ 189. Com o au
mento, iria para R$ 227.

Roma não detalhou qual se
rá a fonte de recursos para o 
reajuste permanente e o auxílio 
temporário, nem como o go  ver
no encontrará espaço no te to de 
gastos. O ministro não res  pon deu 
perguntas de jornalistas.

“Não estamos aventando 
(a possibilidade de) que o pa
gamento desses benefícios se 

dê por créditos extraordiná
rios”, afirmou o ministro.

Roma citou o compromis so do 
governo com a “res pon sabilidade 
fiscal”, mas não foi enfático sobre 
o teto de gastos, a regra que li mita 
o avan ço das despesas à inflação. 

O ministro da Cidadania 
ain da deixou claro que as nego
ciações incluem conversas com o 
relator da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) dos Pre
catórios, deputado Hugo Mot ta 
(RepublicanosPB). A pro posta 
busca limitar o pagamento das 
dívidas judiciais para abrir es
paço no Orçamento de 2022 e 
seria usada para permitir gastos 
do auxílio fora do teto.

“O presidente Bolsonaro nos 
demandou que todos aque les que 
fazem parte da pobreza e extrema 
pobreza, que estão no programa 
social por meio do cadastro único, 
do sistema único de assistência 

social, que ne nhuma das famílias 
benefi ciárias receba menos de R$ 
400”, disse Roma, negando que a 
medida tenha caráter eleitoreiro. 
“O benefício transitório visa 
equalizar que nenhuma família 
receba menos de R$ 400.”

O ministro prometeu que 
tudo será feito dentro das re
gras fiscais, mas não explicou a 
fonte de recursos para as parce
las temporárias sem furar o teto 
de gastos, como prometeu mais 
cedo Bolsonaro em evento no 
Ceará. “Estamos tratando, área 
social e econômica, para que o 
atendimento ocorra seguindo a 
responsabilidade fiscal.”

Roma afirmou também que o 
auxílio emergencial exe cu tou cer
ca de R$ 359 bilhões no período 
de 2020 e 2021 e ajudou a ofe
recer dignidade aos brasileiros em 
um contexto de crise. (Reporta
gem Local/AE)

Valter Campanato/ABr

Roma não detalhou a fonte de recursos para o reajuste 
permanente e o auxílio temporário

Caro(a) leitor(a), se isso está acontecendo com você e sua 
família, precisamos conversar um pouco. Inicialmente, 
é importante deixar claro que os problemas de 
endividamento familiar não estão relacionados ao quanto 

se ganha ou ainda à renda total da família. 
O problema do endividamento surge a partir do momento em 

que a família passa a gastar além da conta, adquire produtos que não 
são de extrema necessidade, assume financiamentos de longo prazo, 
independentemente da taxa de juros embutida, ou ainda compra 
os produtos da “moda”, como o celular de última geração, a TV com 
tecnologia ainda não disponível ou aquela geladeira que só falta falar, 
entre outros tantos produtos.

Para complicar um pouco mais a situação, surgiu uma pandemia que 
provocou a parada da economia mundial, perda de inúmeros postos de 
trabalho ou, com sorte, só a redução dos salários.

Pronto, criouse o cenário perfeito para tirar do trilho qualquer 
economia, principalmente as familiares.

Você sabia que as principais dívidas das famílias brasileiras estão 
relacionadas: ao cartão de crédito, a carnês de loja, ao financiamento do 
carro e da casa própria, ao cheque especial e a empréstimos bancários de 
modo geral (pessoal ou consignado).

Algumas dicas podem ajudar a trazer as finanças de sua família de 
volta para os eixos. Acompanhe:

– sentese com os integrantes de sua família e, de forma bem franca, 
exponha a situação financeira em que todos se encontram;

– relacione todas as despesas e gastos mensais, mesmo as de 
menor valor;

– Apresente também a renda total da família. Essa informação é 
muito importante, e dela devem ser deduzidas todas as despesas;

– Separe um tempo para analisar a fatura do cartão de crédito, 
despesa por despesa. Questione sobre a real necessidade de cada gasto 
da fatura;

– Verifique as contas de água, energia, telefone, TV por assinatura 
e internet. Com sua família, identifique o que pode ser reduzido, com 
banhos mais rápidos, menos luzes acesas, redução da quantidade de 
canais da TV por assinatura;

– Se tiver de atrasar algum pagamento, dê preferência às contas com 
juros menores. Essa é apenas e tão somente uma solução paliativa. Não 
deixe se tornar comum essa prática;

– Se há dívidas bancárias, procure seu banco para tentar renegociálas. 
O ideal é reduzir o valor mensal das parcelas.

Perceba que se propõe, por meio da conscientização e participação 
de todos os integrantes da família, alcançar uma forma para mudar a 
situação financeira em que se encontram.

Assim, tornamse mais verdadeiras as decisões tomadas e ressaltase 
o senso comum de economizar em tudo o que é possível.

Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, manda uma 
mensagem que te explico. Meu email é o falandofacil123@gmail.com e 
meu site é o www.sergiobiagioni.com.br.
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A um mês do Enem, professores 
falam sobre uso de redes sociais

Educadores dão dicas de como aproveitar essas ferramentas para fixar conteúdo
Álvaro Henrique/Secretaria de Educação do DF

Ao som de gritos, a profes-
sora de história Natasha Pie-
dras entra correndo em um 
quarto. Acima da cena, aparece 
a legenda: “Dom João VI fugin-
do de Portugal”. Logo em segui-
da, a professora aparece nova-
mente entrando pela mesma 
porta, agora com um chapéu 
preto e uma vareta simulando 
uma espada, com a legenda: 
“Napoleão Bonaparte”. Em um 
vídeo de cinco segundos, Nata-
sha fala sobre a vinda da família 
real portuguesa para o Brasil 
em 1808, em meio à ameaça do 
imperador francês de invadir o 
reino de Portugal.

O vídeo recebeu mais de 
7,7 mil curtidas no Instagram 
e mais de 24 mil no Tik Tok. 
De forma descontraída, esco-
las, cursinhos e professores 
têm usado as redes sociais 
para tratar de conteúdos para 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). A um mês das 
provas, que serão realizadas nos 
dias 21 e 28 de novembro, eles 
dão dicas de como aproveitar 
essas ferramentas para fixar o 
conteúdo e também fazem aler-
tas sobre os cuidados necessári-
os para não perder o foco dos 
estudos e não acessar conteú-
dos com informações erradas.

“Um mês para o exame, 
a gente diz que é a reta final. 
Um momento de foco total. A 
internet pode ser uma aliada, 
claro, mas não é o momento 
de ficar horas nas redes sociais. 
Embora a internet ajude, ela 
pode ser uma distração. É bom 
focar nas aulas e ter a internet 
como algo complementar”, diz 
Natasha, que é professora do 
Descomplica, ambiente virtual 
que oferece cursos preparatóri-
os para o Enem. 

As aulas, segundo a pro-
fessora, são importantes, até 
mesmo para que o estudante 
entenda as piadas nas redes. 
“Quando estou pensando para 
o Tik Tok um vídeo sobre pro-
cesso de Independência do Bra-
sil, claro que quero que o aluno 
tire daquele vídeo alguma coisa 
mas, para isso, ele precisa de 
um conhecimento prévio sobre 
a Independência, precisa ter 
assistido uma aula sobre o as-
sunto. Assistiu a aula, entendeu 
minimamente o assunto, um 
vídeozinho desse no Tiktok vai 
fazer com que ele, de repente, 
absorva um pouco mais, mas 
de maneira leve”.

n PANDEMIA
O estudo Digital 2021: Global 

Overview Report, da Hootsuite 
e We are Social, mostra que so-
mente no último ano as redes so-
ciais ganharam meio milhão de 
novos usuários em todo o mun-
do, o que representou crescimen-
to de mais de 13%. Agora, são 4,2 
bilhões de pessoas conectadas, 
o que representa 53% de toda a 
população mundial.

O Brasil está entre os países 
que mais usam redes sociais no 
mundo, ocupando o terceiro 
lugar no ranking, depois das 
Filipinas e da Colômbia. Os 
usuários brasileiros passam, em 
média, 3 horas e 42 minutos 
nas redes sociais por dia - tem-
po acima da média mundial de 
2 horas e 25 minutos.

“Não é um fenômeno de 
ago ra, mas com a pandemia 
o uso das redes sociais foi po-
tencializado por causa desse 
período remoto, que fez com 
que muitos alunos, que não 
tinham o hábito de navegar na 
rede passassem a buscar mais 
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informações e a acessar mais. 
Os professores que antes não 
postavam passaram a postar”, 
diz o professor de química dos 
colégios Santo Agostinho e São 
Bento, no Rio de Janeiro, e tam-
bém criador do canal Química 
Nota Dez, Silvio Predis.

Segundo o professor, é pre-
ciso buscar informações sobre 
quem está divulgando esse 
conteúdo, se é algum professor, 
se tem boa formação e, se pos-
sível, perguntar na escola ou 
no cursinho, a professores de 
confiança, se determinado per-
fil é indicado. “Há conteúdos 
com uma qualidade muito alta 
e conteúdos com vários erros.”

n ALCANCE
As redes sociais ajudaram a 

professora de redação e funda-
dora do Marka Texto Redação 
e Linguagens, Letícia Lima, a 
chegar a diversas partes do Bra-
sil. Os vídeos que posta no Ins-
tagram e Tiktok, com dicas para 
a redação do Enem, correção 
de provas e mesmo com erros 
cometidos pelos estudantes, 
têm centenas de milhares de 
reproduções e curtidas.

“Para segurar o jovem hoje 

em dia tem que ser rápido. 
Tudo é distração para eles. Tem 
que ter humor, estar antenado 
com memes, com o que está em 
alta, o que é engraçado. A gente 
se baseia muito nisso”, afirma.

Porém, além de divertir e in-
formar, as redes sociais podem 
também ser ambientes muito 
tóxicos, de acordo com a pro-
fessora. “Existem muitos perfis 

que projetam uma ideia de roti-
na de estudo que é imprati cável 
e inalcançável. Essa compara-
ção pode minar a saúde men-
tal do estudante”, diz. Letícia 
aconselha os alunos a focarem, 
nesta reta final, na resolução de 
questões de provas anteriores, 
na revisão de conteúdos. A fa-
miliaridade com a prova conta 
muito no Enem.(Ag. Brasil)

Exame Nacional do Ensino 
Médio será realizado 
em 21 e 28 de novembro
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PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

 Informações que toda mulher 
precisa ter sobre câncer de mama
Em São Paulo são esperados 18.280 novos casos de câncer de mama este ano

GPoint Studio/Freepik

O sentimento ao receber um 
diagnóstico de câncer de mama 
pode ser devastador. No entanto, 
é essencial que a paciente saiba que 
a descoberta da doença pode estar 
longe de ser apenas uma sentença 
negativa, sem chances de uma vida 
saudável após o tratamento - ou 
ainda, na pior das hipóteses, ter 
pouca expectativa de sobrevivência 
ao passar por essa fase.

Apesar do crescente número de 
casos da doença - só em São Paulo, 
são esperados 18.280 novos casos 
de câncer de mama em 2021, de 
acordo com a estimativa realizada 
pelo Instituto Nacional do Câncer 
(INCA) - em contrapartida, nos 
últimos anos ocorreram impor-
tantes avanços nos tratamentos, 
principalmente no que diz respeito 
a cirurgias menos mutilantes, as-
sim como a busca da individualiza-
ção de todo esse processo.

De acordo com o oncologista 
Daniel Gimenes, do CPO Oncoclíni-
cas, o tratamento varia de acordo 
com o estágio do tumor e suas car-
acterísticas, além de depender tam-
bém das condições da paciente - fa-
tores como idade, comorbidades e 
status menopausal.

De acordo com o oncologista, 
o acesso à informação de qualidade 
é um grande aliado no combate à 

doença. “O diagnóstico não é o fim, 
mas sim uma continuidade, que não 
deve ser encarada com medo. Por 
isso, faça exames e mantenha a ro-
tina das consultas médicas indepen-
dente da idade. Confie no seu médi-
co, compartilhe seus anseios e não 
confie em tudo que lê na internet, to-
mando cuidado principalmente com 
as fake news sobre a doença”, alerta.

Confira a seguir as principais 
informações que todas as mu-

lheres devem saber sobre câncer 
de mama:

Com que idade as mulheres devem 
começar a fazer exames anuais?

É importante fazer mamografia 
a partir dos 40 anos, mas já existem 
exames que são capazes de detectar 
alterações em mulheres mais jovens, 
como ultrassonografia e ressonân-
cia magnética, já que a mamografia 
apresenta limitações nesta faixa 
etária, devido às mamas densas das 
pacientes, o que dificulta a identifica-
ção de eventuais tumores.

Vale lembrar que o auto exame, 
apesar de ser importante para o con-
hecimento do corpo, não é a melhor 
forma de detectar o câncer de mama 
precocemente - quanto o tumor já é 
palpável, é porque provavelmente já 
está mais avançado.

Como prevenir o surgimento de 
tumores?

Manter uma alimentação ba-
lanceada (priorizando alimentos in 
natura e evitando ultraprocessados e 
bebidas alcoólicas), praticar atividade 
física regularmente, manter o peso 
corporal adequado e, caso tenha a 
oportunidade, aderir ao aleitamento 
materno, são hábitos que podem 
reduzir em até 28% o risco de de-
senvolver câncer de mama, além de 
evitar a recidiva da doença.

É possível engravidar após passar 
pelo tratamento de combate ao câncer 
de mama?

Em casos de mulheres jovens ex-
istem técnicas para a preservação de 
fertilidade durante o tratamento on-
cológico. No entanto, é importante 
que a paciente converse com o seu 
médico sobre os riscos e as possibili-
dades logo que receber o diagnóstico 
- antes mesmo de iniciar o trata-
mento. Entre as opções estão conge-
lamento de óvulos ou de embriões, 
congelamento do tecido ovariano e 
supressão da função ovariana.

O tratamento do câncer de mama 
exige obrigatoriamente a remoção com-
pleta da mama?

Hoje em dia, nos casos de câncer 
de mama em estágio inicial, a cirurg-
ia mutilante perdeu muito espaço 
para tratamentos mais conserva-
dores, como a resseccao segmentar.

O câncer de mama é necessaria-

mente hereditário?
Nem todo câncer de mama é 

hereditário - ou seja, uma muta-
ção herdada. No entanto, a muta-
ção genética pode ocorrer ao longo 
da vida, em razão de condições 
externas, como estilo de vida e 
ambiente.

Existem alternativas para que 
não haja queda de cabelo durante o 
tratamento?

Não são todos os tratamentos 
oncológicos responsáveis pela queda 
capilar. A quimioterapia é um trata-
mento que afeta as células que se 
multiplicam com frequência, como 
as responsáveis pelo crescimento do 
cabelo, causando alopecia no paci-
ente. Porém, atualmente existe uma 
técnica capaz de preservar a maior 
parte dos fios: a crioterapia - uma 
touca gelada que resfria o couro ca-
beludo e promove a contração dos 
vasos sanguíneos. Tal esfriamento 
cria uma espécie de capa protetora 
que preserva os folículos pilosos e 
reduz a quantidade de medicamen-
to que chega às raízes, o que reduz 
a queda capilar.É  importante que 
cada mulher tenha autonomia e pro-
tagonismo de definir o que é melhor 
para si - raspar o cabelo, buscar pró-
teses capilares ou optar por alterna-
tivas que dimi nuam a queda dos fios. 
(Reportagem Local)
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A doença renal crônica, as
sociada ao estresse provocado 
pelo calor, pode se tornar uma 
grande epidemia de saúde para 
milhões de trabalhadores em todo 
o mundo, se as temperaturas glo
bais continuarem a aumentar nas 
próximas décadas. Especialistas 
ouvidos pelo The Guardian pedem 
mais estudos urgentes sobre a 
relação entre o calor e CHDu – 
doença renal crônica de causa in
certa – para avaliar a situação.

A doença renal crônica (DRC) 
é a perda progressiva da função 
renal, amplamente observada en
tre idosos e pessoas que sofrem 
de outras doenças, como diabetes 
e hipertensão. No entanto, epi
demias de DRC estão surgindo em 
regiões rurais com temperaturas 
elevadas, em países como El Salva
dor e a Nicarágua, onde um eleva
do número de trabalhadores rurais 
começou a morrer de insuficiência 
renal irreversível.

Têm surgido também casos de 
CKDu em pessoas que realizam 
trabalhos manuais pesados em 

Aquecimento pode causar epidemia 
de doença renal, dizem especialistas

Especialistas pedem mais estudos sobre a relação entre o calor e a doença renal crônica de causa incerta

zonas quentes de outras regiões, 
como o continente americano, 
Oriente Médio, África e Índia.

Os rins são os responsáveis 
pelo equilíbrio de fluídos no corpo, 
o que os torna particularmente 
sensíveis a temperaturas ex
tremas. Há consenso emergente 
de que o CKDu deve ser reconhe
cido como uma lesão relacionada 
com o calor, em que os trabalha
dores desenvolvem danos sutis 
nos rins todos os dias enquanto es
tão nos campos agrícolas. Isso, por 
sua vez, pode evoluir para doença 
renal grave ou insuficiência renal 
crônica ao longo do tempo.

O ataque aos rins nem sempre 
vem acompanhado por sintomas, o 
que pode fazer com que os trabalha
dores acabem com uma doença re
nal crônica em estágio terminal.

Para Tord Kjellstrom, do Cen
tro Nacional de Epidemiologia e 
Saúde da população da Universi
dade da Austrália, o estresse causa
do pelo calor não está recebendo 
a atenção necessária nos debates 
sobre como mitigar os primeiros 
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efeitos da emergência climática. À 
medida que aumenta o número e a 
intensidade dos dias quentes, cada 
vez mais pessoas que trabalham 
enfrentarão desafios ainda maio
res para evitar o estresse causado 
pelo calor, particularmente dois 
terços da população global que vive 
em áreas tropicais e subtropicais. A 
exaustão pelo calor ameaça a sub
sistência de milhões de pessoas e 
prejudica os esforços para reduzir 
a pobreza”, diz.

Tord Kjellstrom alerta que o 
aquecimento global é uma séria 
ameaça à vida dos trabalhadores 
e ao sustento de milhões de pes
soas. “As políticas emergentes 
sobre o clima devem levar isso em 
consideração se quisermos ter al
guma possibilidade de enfrentar o 
que está para vir”.

Segundo a médica Cecilia So
rensen, diretora do Consórcio 
Global sobre o Clima e Educação 
em Saúde da Universidade de Co
lumbia, “não temos ideia de qual 
é a extensão do problema porque 
não estamos observando”. (ABr)

Transmissão do novo coronavírus 
continua em queda, diz Fiocruz

A transmissão do novo coro
navírus (SarsCoV2) continua em 
queda, segundo o boletim do Ob
servatório Covid19, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com base 
em dados da semana epidemiológica 
41, referente ao período de 10 a 16 de 
outubro, houve reduções diárias de 
4,8% no número de casos e de 3,6% 
nos óbitos. Na semana 41, foram 
registrados no país médias diárias de 
10,2 mil casos confirmados e de 330 
óbitos. O documento informa ainda 
que as taxas de ocupação de leitos de 
UTI para adultos no SUS mantêm
se relativamente estáveis, com 25 
estados e 23 capitais fora da zona de 
alerta e com a maioria abaixo de 50%.

Entre as unidades da federação, 

as exceções são Espírito Santo, na 
zona de alerta intermediária, cuja 
taxa subiu de 65% para 71%, e Dis
trito Federal, na zona de alerta crítico, 
mas com uma queda de 89% para 
80%. A Fiocruz destaca que há uma 
manutenção da tendência dos impac
tos da covid19 no país e que a cam
panha de vacinação contra a doença 
tem contribuído para isso.

“De agosto em diante, houve uma 
aceleração da vacinação, que perman
ece com tendência de alta. Os valores 
atuais de mortalidade se apresentam 
estáveis, em torno de 500 óbitos por 
dia, o que revela uma queda expres
siva em relação ao pico observado em 
abril, quando foram notificados mais 
de 3 mil óbitos diários. Por outro lado, 

são valores ainda preocupantes, já 
que demonstram a permanência da 
transmissão e a incidência de casos 
graves que exigem cuidados inten
sivos, e podem gerar milhares de 
mortes nos próximos meses”, res
salta o documento.

Apesar disso, o boletim destaca 
que as estatísticas de casos e óbitos 
podem sofrer influência de falhas 
nos fluxos de dados da doença, tanto 
do eSUS quanto do SivepGripe. 
“Isso se reflete na divulgação de um 
número abaixo do esperado durante 
algumas semanas, seguida de um 
número excessivo de casos, como 
aconteceu nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro , Santa Catarina, 
Ceará e Distrito Federal.” (ABr)

Aquecimento global é uma séria ameaça à vida dos trabalhadores
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Helber Aggio/PSA

Desde o início da campanha, a região já aplicou mais de 4 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus

Os sete municípios que 
compõem o Consórcio Inter-
municipal ABC decidiram an-
tecipar a aplicação da segunda 
dose da vacina da Pfizer em 
adultos, seguindo a orientação 
do Governo do Estado. Todas 
as cidades já iniciaram o pro-
tocolo de antecipação de oito 
semanas para 21 dias no inter-
valo de aplicação da segunda 
dose da vacina contra covid-19 
da Pfizer em adultos (acima de 
18 anos). A mudança de proto-
colo foi anunciada pelo Gover-

no do Estado de São Paulo na 
segunda-feira (18). 

Segundo o Governo de São 
Paulo, cada cidadão que já rece-
beu a primeira dose da Pfizer 
poderá conferir sua carteirinha 
para verificar a nova previsão 
de retorno ao posto, contando 
em seu calendário 21 dias a 
partir da data da primeira dose 
– e mesmo que o período já 
seja maior que este, também 
poderá tomar a segunda dose 
antes da data de retorno sina-
lizada em sua carteirinha.

O Consórcio ABC alerta para 
que os moradores acompanhem 
as orientações por meio dos ca-
nais oficiais das prefeituras para 
possíveis adequações de prazos, 
considerando o número de dos-
es disponíveis.

Desde o início da cam-
panha, o ABC já aplicou mais de 
4 mi lhões de doses de vacinas e 
mais de 95% da população aci-
ma dos 12 anos está vacinada 
com a primeira dose e 75% já 
tem esquema vacinal completo. 
(Reportagem Local)

Covid-19 - Prefeituras do ABC reduzem
intervalo entre as doses da Pfizer em adultos

 Mais de 95% da população acima dos 12 anos está vacinada 
com a primeira dose e 75% já tem esquema vacinal completo
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Os benefícios da ioga para a 
saúde são há tempos conhecidos 
e difundidos por especialistas. 
Porém, na rede municipal de ensino 
de Ribeirão Pires, a prática é uma 
das inovações na disciplina de Edu
cação Física, inserida neste período 
de pandemia do coronavírus, e já 
ganhou adeptos: os alunos dos Jar
dins I e II, 4 e 5 anos, da E.M. Mon
teiro Lobato, no Bocaina.  

A ideia de propor movimentos 
da ioga para as crianças surgiu du
rante a preparação das atividades 
do professor Fred Madureira Cos
ta, 52 anos, para a plataforma de 
ensino remoto. “Em minhas pes
quisas, encontrei a referência da 
ioga, que traz mais tranquilidade, 
que acalma, enquanto também es
timula os movimentos do corpo. 

Estudantes da rede municipal de 
Ribeirão Pires fazem aulas de ioga

Além dos benefícios para o corpo, a prática contribui para aumentar a concentração e trazer tranquilidade aos alunos  

Algumas das atividades propostas 
não tinham participação. Percebi 
que os alunos se identificaram 
com a ioga”, explicou.

Durante as aulas na E.M. Mon
teiro Lobato, as crianças observam 
e replicam as posições demonstra
das pelo professor. Os movimen
tos são leves e foram adaptados à 
prática dos alunos do Ensino In
fantil, aliados a outros exercícios 
também dados ao final da aula. 
“Especialmente nesse momento 
de retorno ao presencial, a ioga é 
uma forma de acolhimento, que 
também ajuda a trabalhar aspec
tos psicológicos. E as crianças es
tão curtindo”, avaliou o professor.

“Os professores e profissio
nais da Educação Municipal fazem 
importantes contribuições e estão 

Gabriel Mazzo/PMERP

Divulgação/PMD

tendo papel fundamental neste 
processo de volta gradativa de au
las presenciais. Essa atualização 
permanente, as inovações propos
tas, são estímulos e conquistam os 
alunos. Isso é fundamental na con
strução de um processo mais efici
ente de ensinoaprendizagem”, 
destacou a secretária de Educação 
da cidade, Rosi Ribeiro de Marco.

Além de dar aulas na E.M. 
Monteiro Lobato, o professor Fred, 
que está introduzindo a prática da 
ioga nas aulas de Educação Física, 
leciona na E.M. Prof. Francisco 
Lourenço de Melo, no Pilar Ve
lho; E.M. Prof. Mabel Cunha, no 
Parque do Governador; e na E.M. 
Irmã Maria Bernadete, na Quarta 
Divisão  regiões afastadas da área 
central do município.  (RL)

Ex-Adolescente Aprendiz, Juliano Souza exalta 
volta do programa em Diadema: “é o futuro”
A Prefeitura de Diadema lan

çou oficialmente nesta quarta
feira (20) o Programa Adolescente 
Aprendiz. A iniciativa, apresenta
da ao público em evento realizado 
no Clube Mané Garrincha, con
siste na promoção da juventude, 
nas melhores oportunidades de 
acesso e ações de enfrentamento 
da pobreza, além de elevação da es
colaridade, qualificação profissio
nal e preparação para o acesso ao 
ensino superior. 

Participaram da cerimônia o 
prefeito José de Filippi Jr, a se
cretária de Educação, Ana Lúcia 
Sanches,  o presidente da Câmara, 

Josa Queiroz, entre outras auto
ridades. Quem também subiu ao 
palco foi o conselheiro tutelar Julia
no Souza, exaluno do programa e 
um dos grandes entusiastas do seu 
retorno do projeto, agora amplia do 
e totalmente reformulado. 

Para Souza,  que entrou para 
o programa em 2009,  o “Adoles
cente Aprendiz vai ser novamente 
a ponte para conectar o jovem da 
periferia, que está sob vulnerabi
lidade social, ao emprego, à dig
nidade, a uma renda justa e ade
quada para a família dele”. 

O programa  será dividido 
em duas modalidades: Aprendiz 

Primeiros Passos, destinado aos ad
olescentes de 14 e 15 anos, e Apre-
ndiz Travessia, voltado aso jovens 
de 16 e 17 anos. Nos dois casos é 
preciso que o estudante seja ben
eficiário do Programa Bolsa Famí
lia, morar em núcleo habitacional 
ou estar em situação de vulnerabi
lidade social. Serão ofertadas 500 
vagas ini ciais e a duração do curso 
é de um ano (ou quanto tempo levar 
o ano letivo). 

Para os beneficiários do Pro
grama Aprendiz Primeiros Passos, 
o valor é de R$ 150. Já ao integran
tes do Aprendiz Travessia, o valor 
é R$ 300.  (Reportagem Local)

Crianças replicam as posições demonstradas pelo professor

Ex-integrante do programa, Souza hoje é conselheiro tutelar
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