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A cidade de São Paulo terá no segundo turno após vários anos, 
uma disputa que não terá a presença do PT. Dessa vez os dois pro-
tagonistas são Bruno Covas do PSDB e Guilherme Boulos do PSOL. 
Entretanto, mantém-se a tradição de ter um Partido de centro e um 
de esquerda. Veja na página 3.

2º TURNO É

BRUNO
BOULOS

x
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Opinião

Charge

De olho em Brasília

Como diria o jornalista 
Nelson Rodrigues deu o 

“óbvio ululante”. As eleições 
municipais, que tiveram o 1º 
turno realizado no domingo 
passado, não tiveram qual-
quer sobressalto, com acon-
teceu em 2016.

Mas de fato o gran-
de vencedor foi o DEM (o 
Democratas). O DEM, que 
anos atrás se chamava PFL, e 
formava a espinha dorsal do 
chamado “Centrão”, hoje se 
considera “independente” em 
relação ao governo Bolsonaro.

Se essa postura do parti-
do teve influência no seu bom 
desempenho no domingo 
passado? Difícil responder já 
que, como até o nosso best 
friend mané dos pubs, as 
eleições locais seguem uma 
lógica própria.

De qualquer maneira a si-
gla de Rodrigo Maia, presiden-
te do Câmara dos Deputados, 
e de Davi Alcolumbre, 

Todos venceram, menos o PSL
presidente do Senado, abo-
canharam, já no primeiro tur-
no, as prefeituras de Salvador 
(Bahia), Curitiba (Paraná) e 
Florianópolis (Santa Catarina). 
E conquistará também a do 
Rio de Janeiro no segundo 
turno. Afinal somente um 
desastre apocalíptico pode 
fazer o atual prefeito Marcelo 
Crivella (Republicanos), com 
uma rejeição recorde, ga-
nhar do demista Eduardo 
Paes, ex-prefeito da Cidade 
Maravilhosa.

O PSDB, por sua vez, con-
quistou, ou continuou, com 
algumas pequenas capitais, 
como Palmas (Tocantins) e 
Natal (Rio de Grande Norte). 
E disputará o segundo turno 
aqui em São Paulo, com o atu-
al prefeito Bruno Covas, e tam-
bém em João Pessoa (Paraíba) 
e Porto Velho (Rondônia).

Já no campo das esquer-
das a grande surpresa foi 
a passagem de Guilherme 

As declarações do Presidente Bolsonaro sempre foram 
cheias de conflitos e ódios desde a campanha eleitoral 

de 2018, entretanto, nas últimas semanas, 
suas declarações superam qualquer limite do bom 

senso e equilíbrio que o cargo exige.
A afirmação, no episódio da vitória de 

Joe Biden nos Estados Unidos, num hipotético diálogo 
entre ambos, de que quando terminasse a “saliva viria 

a pólvora” é de uma infantilidade sem limites e que nos 
faz lembrar de personagens em hospícios que dizem 

ser Napoleão Bonaparte muito usados em comédias da 
tv e cinema. O pior não é o Presidente falar tamanho 

absurdo, o pior é ter gente batendo palmas.  
O mesmo vale para seu discurso irresponsável 

e sua comemoração quando foi interrompido pela 
ANVISA, os estudos da vacina desenvolvida no Instituto 

Butantã em convênio com o Laboratório Chinês da 
empresa Sinovac, com a notícia da morte 

de um dos voluntários. Soube-se horas depois que 
o homem de menos de 30 anos cometeu suicídio 

e sua morte nada tinha a ver com os testes.
A última pérola do Presidente foi o questionamento 

contra as urnas eletrônicas que já existem desde 1996. 
Mais uma vez ele coloca em dúvida a lisura das 

urnas eletrônicas. Não apresenta nenhuma 
prova e alimenta mais a divisão no país. A todo 

momento agride a Democracia. 
O único alento é que nas eleições municipais Bolsonaro 

foi o grande derrotado. Isso indica 
uma mudança na correlação das forças políticas 

no país e uma possibilidade do bom senso 
e a convivência pacífica voltar a predominar. 

Vitória da Democracia. 
O Brasil precisa vencer a Pandemia e o 

desequilíbrio de um governo que não governa.  

Bolsonaro 
não tem condições 

de governar
Boulos (PSOL) para o segundo 
turno para enfrentar o neto de 
Mário Covas. O PSOL também 
está no segundo turno em 
Belém, do Pará.

O PT está no segundo tur-
no em Recife (Pernambuco) e 
em Vitória (Espírito Santo). O 
PSB é que vai enfrentar o PT 
na capital pernambucana. Os 
socialistas também estão no 
segundo turno em Maceió 
(Alagoas) e Rio Branco (Acre). 
Já o PDT, do presidenciável 
Ciro Gomes, disputa a “fi-
nal” em Fortaleza (Ceará) e 
Aracajú (Sergipe). Finalizando 
o balanço das esquerdas, o 
PCdoB tentará conquistar 
Porto Alegre (Rio Grande do 
Sul), com Manuela D’Ávila, que 
foi vice de Haddad em 2018 
nas eleições presidenciais.

O MDB, que foi um dia o 
maior partido do Ocidente, 
não conquistou nenhum ca-
pital no primeiro turno. Mas 
disputará o segundo turno 

em Porto Alegre (RS), Goiânia 
(Goiás), Maceió (Alagoas), 
Teresina (Piauí) e Boa Vista 
(Roraima).

O PSD continua com Belo 
Horizonte (o atual prefei-
to Alexandre Kalil teve uma 
vitória acachapante já no 
primeiro turno). Essa legenda 
do Centrão também venceu 
em Campo Grande (Mato 
Grosso do Sul).

Talvez o grande fracassa-
do dessas eleições foi o PSL, o 
ex-partido o presidente-mito. 
Apesar de ter, ao lado do PT, o 
maior fundo eleitoral dentre 
os partidos, a legenda sen-
sação de dois anos atrás não 
conquistou nenhuma capital 
no primeiro turno e sequer 
estará presente no segundo 
turno.

Rogério Itokazu
(Esse artigo também 

publicado no site www.
deolhoembrasilia.com)

Não nos responsabilizamos pelo teor 
de artigos assinados, podendo ou 
não concordar com eles, e nem pelo 
conteúdo dos anúncios publicitários.
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Impressão: Mar mar Gráfica e Editora  
Tiragem: 15 mil exemplares semanais
Circulação: Aclimação,Cambuci, 
Jardim da Glória, Paraíso, Vila Monumento, 
Vila Mariana e Liberdade.
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Eleições 2020

expectativa de repetir o desempe-
nho que teve na cidade quando dis-
putou o governo contra João Dória. 
Ele perdeu a eleição no estado, mas 
venceu na capital em 2018.

A diferença de votos entre os 
candidatos é grande, mas a movi-
mentação de apoios dos derrota-
dos, os debates e a igualdade de 

política e fez um ótimo governo 
quando foi prefeita entre 1989 e 
1993.

Para a esquerda, uma vitória 
de Boulos na maior metrópole 
da América do Sul e que tem o 3º 
maior orçamento do país, seria 
importante para o fortalecimento 
das forças progressistas que tiveram 
seu espaço político diminuído nos 
últimos anos.

Uma vitória de Covas mantém 
o projeto político atual baseado em 
privatizações de espaços públicos e 
de uma linha que domina o estado 
de São Paulo há décadas.

Cabe ao eleitor analisar as 
propostas, assistir os debates, se 
informar o máximo possível para 
fazer uma escolha consciente e que 
combine com o seu pensamento. 
Deverá ser uma campanha educada 
e de bom nível. Tanto Bruno Covas 
como Guilherme Boulos precisam 
quebrar essa “lógica” da política 
com ódio construída em 2018 na 
eleição presidencial. 

Programação de debates na 
televisão para o 2° turno em São 
Paulo:

Quinta-feira, dia 19 - Band, às 
22h30 - Sábado, dia 21 - SBT, às 
17h45 - Domingo, dia 22 - Record, 
às 22h - Segunda-feira, dia 23 - Tv 
Cultura (RodaViva), às 22h - Terça-
feira, dia 24 - RedeTV, às 22h30 
- Sexta-feira, dia 27 - Globo, às 
22h30 - O 2º turno acontece dia 29 
de novembro.

A cidade de São Paulo terá no 
segundo turno após vários 

anos, uma disputa que não terá a 
presença do PT. Dessa vez os dois 
protagonistas são Bruno Covas do 
PSDB e Guilherme Boulos do PSOL. 
Entretanto, mantém-se a tradição 
de ter um Partido de centro e um 
de esquerda.

Boulos que estava embo-
lado nas pesquisas em 2º lugar 
com Márcio França (PSB) e Celso 
Russomano (Republicanos), deu 
uma arrancada no final e chegou 
a 1080736 votos (20,24%) atrás de 
Covas que obteve 1754013 (32,85%). 
Russomano como sempre começa 
bem e termina mal. França tinha a 
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“QUEIJINHO — Memória local ou impasse institucional” é lançado no 
início do mês de agosto. O documentário debate a subutilização da área 
localizada ao lado da Escola Estadual Caetano de Campos - Aclimação. 
Veja na página 3.

DA HISTÓRIA DA
REGIÃO E DA CIDADE

QUE I JINHO
É  U M

PAT RIMÔNIO

Todos venceram, menos o PSL

Continue  
se cuidando.
Mantenha o 
distanciamento 
social.

David Uip
Médico

A população de São Paulo segue fazendo a sua parte contra o coronavírus e, por isso, a cidade 

avançou e entrou na fase verde: várias atividades voltaram a funcionar com horário ampliado. 

Mas ainda não vencemos esse desafio e não podemos relaxar. Se você tem crianças em 

casa, fique atento, porque elas não apresentam sintomas e podem passar o vírus para toda  

a família. E para os jovens que precisam sair, redobrem os cuidados para não levar o vírus para 

casa, ainda mais se morar com um idoso. Saiba mais em: prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

Se precisar sair, use máscara.
Lave sempre as mãos.
Evite aglomerações.
Mantenha o distanciamento social.

Bruno Covas x Guilherme Boulos

tempo na TV e Rádio, pode dar um 
tempero diferente nesse segundo 
turno. Uma possível vitória de 
Boulos não está fora de cogitação.

Se Covas tem a vantagem nu-
mérica conquistada no 1º Turno, 
Boulos tem um trunfo importante. 
Luiza Erundina sua candidata a vice 
prefeita, tem uma história limpa na 



4 Sexta 20/11 a 26/11 de 2020  

Crônica

Alimento saudável

A Quinta da Mantiqueira é uma 
reserva agroecológica, locali-

zada em Espírito Santo do Pinhal, 
interior de São Paulo, que produz, 
comercializa e entrega produtos 
orgânicos na casa do cliente.

O sítio preza por respeito à 
natureza e oferece alimentos 
frescos. O objetivo é que um novo 
modo de vida mais sustentável 
seja adotado pela sociedade, 
onde velhos hábitos alimentares 
sejam revistos, através da pre-
servação do meio ambiente e 
cuidado com as pessoas. 

Por exemplo, os cinco alimen-
tos produzidos no campo mais 
intoxicados com substâncias 
nocivas à saúde são: pimentão, 

Conheça a Quinta da Mantiqueira
Produtora de orgânicos que entrega na sua casa

agrotóxicos e cultivados com mui-
to carinho, o cardápio oferecido é 
rico, variado e sem rotatividade de 
produtos. As cestas são entregues 
uma vez por semana. “Com muito 
amor e dedicação, cuidamos dos 
produtos para que cheguem 
à sua casa da melhor maneira 
possível”, diz a equipe Quinta da 
Mantiqueira. 

O consumo de orgânicos faz 
bem para saúde, para o planeta e 
incentiva um modo de vida mais 
sustentável. Ao comprar um pro-
duto sem agrotóxicos, toda uma 
filosofia vem junto.

Todos alimentos do sítio po-
dem ser pedidos na cesta de 
orgânicos, através do número 
de WhatsApp 11-94734-5544, 
e são entregues pela Quinta 
da Mantiqueira no endereço 
indicado.

Quinta da Mantiqueira
Instagram: @quintaagroecologia
Facebook: www.facebook.com/

quintadamantiqueira
WhatsApp: 11-94734-5544

A chegada de um filho aos 
meus 22 anos de idade faz 

com que eu seja um pai cedo. 
Tudo na vida parece ter um 
tempo certo para acontecer. 
Caso não se siga esse tempo, 
pessoas se sentem convidadas 
a dar opiniões à respeito.

A ordem comum esperada é: 
a pessoa nasce, dá seus primei-
ros passos, logo vai para escola, 
estuda, se forma, faz faculdade, 
arranja um emprego, começa a 
namorar, se casa e, só depois, 
pensa em filhos.

Logo quando contei a um de 
meus melhores amigos sobre a 
gestação ainda no começo, ouvi: 
“Nossa, Dani. Mas eu preciso 
falar. Não era a hora”, como se 
eu tivesse lhe perguntado algo. 
Na hora me arrependi de ter 
contado. 

Pior, na primeira gravidez, 
quando sofremos um aborto 
espontâneo, meu antigo chefe 
disse: “Parabéns! Você pode-
ria ter economizado isso com 
R$4,50. Aliás, nem isso, porque 
no posto de saúde a camisinha é 
de graça”, impressionante a falta 
de noção das pessoas.

Quando perdemos o bebê, 
um outro amigo falou: “Se sal-
vou, eim. Melhor assim”, e nem 
quis saber do meu estado. Agora, 
a mais clássica de todas, que já 

Pai Cedo
perdi a conta de quantas vezes 
ouvi, é: “Se prepara que você não 
vai mais dormir na sua vida”, ou 
piadas do tipo. Talvez eu esteja 
mal de amigos, não à toa me 
afastei de muitos. Em momentos 
assim, a gente percebe quem 
está ao nosso lado.

Contudo, até que estou acos-
tumado, como jornalista, leitores 
se sente no direito de palpitar na 
profissão. Certamente, a crise 
de mentiras que o mundo vive 
passa pelo atual descrédito do 
jornalismo perante a sociedade. 
Ninguém vai ao médico e fica 
palpitando no tratamento pres-
crito, ainda bem. 

Outras áreas do saber tam-
bém sofrem com o mal dos 
pitacos. Uma vez, minha prima, 
que é mestre-cuca, se pegou 
ouvindo dicas culinárias de uma 
familiar chata. Até parece que 
ela precisa disso. Uma ou outra 
receita é bem-vinda. Mas, o povo 
não se toca.

De volta ao tema, especial-
mente pela construção social 
que vivemos, claro que ser pai 
aos 22 anos é cedo. Contudo, isso 
não é um convite para sermão, 
moralismo ou qualquer discur-
so barato de quem se sente no 
direito de opinar na vida alheia.

Então, deixo aqui um ape-
lo: se o que vai falar é óbvio, 

machuca, não tem empatia, ou 
é simplesmente pelo prazer 
em discordar, faça um favor a si 
mesmo e guarde, não fale. Assim, 
estresses são evitados, amizades 
preservadas e vergonhas não são 
passadas. 

Minha esposa, Giovanna, 
conta que nunca ouviu algo do 
tipo vindo da boca de suas ami-
gas. Possivelmente, observamos 
um exemplo claro de machismo 
da sociedade patriarcal, onde 
o homem “se ferra” e a mulher 
encontra seu lar.

Falar que me sinto pronto 
para missão seria um exagero. 
Na verdade, penso que nunca 
estarei, como ninguém esteve 
e todos aprenderam. A vida 
acontece e devemos encarar. Às 
mais de 35 semanas de gravidez 
da Giovanna, nosso pequeno 
Joaquim está cada vez mais 
perto e nós, cada dia mais pais.

A idade de um pai não define 
a qualidade da paternidade. O 
que faz um bom pai é a relação 
de amor, carinho, presença e, 
acima de tudo, entendimento, 
algo que certamente falta aos 
palpiteiros de plantão. O que se 
espera dos outros é apenas isso: 
respeito, apoio e compreensão.

Daniel Yazbek

morango, pepino, alface e cenou-
ra. Isto é, grande parte do que os 
brasileiros comem é contaminado.

Os motivos para o consumo 
de orgânicos são diversos, além 
de mais nutritivos, saudáveis, 
saborosos e sustentáveis, ao 
comprar alimentos puros, a co-
munidade local e a agricultura 
familiar é ajudada.  

A supervisão de biólogos e 
gestores ambientais faz a integra-
ção entre campo e cidade ainda 
mais segura. O estigma de que 
o custo de produtos orgânicos é 
alto afasta as pessoas do consu-
mo saudável, entretanto o preço 
pouco muda.

Livre de qualquer tipo de 
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Serviço

Novidade

PPR Utilidades está no Cambuci. 
Uma grata surpresa acaba de 

chegar no coração do bairro do 
Cambuci. Trata-se de uma charmosa 
loja de utilidades domésticas, que 
nasceu do amor, da união, do esfor-
ço e da dedicação entre pai e filho.

A PPR que, sequer completou 
um mês de vida, já recebeu cente-
nas de visitantes e uma infinidade 
de elogios. A loja apresenta uma in-
crível diversidade de produtos para 
casa, escritório e escola em um am-
biente espaçoso, organizado e tão 
agradável que já está se tornando 
um ponto de encontro do Cambuci, 
Aclimação, Ipiranga e região.

Além do estacionamento no 
local, existem outras facilidades para 
as compras, como por exemplo: 

PPR Utilidades está no Cambuci
Qualidade e preços ótimos sem precisar atravessar a cidade

O já tradicional Empório La 
Granola da Aclimação ga-

nhou mais uma loja esse mês. O La 
Granola Sabores do Brasil. Trata-se 
de um espaço que oferece produ-
tos típicos da culinária brasileira 
representando várias regiões.

Lá o cliente encontra os deli-
ciosos Doces de Minas, todos os 
pertences para uma feijoada com-
pleta, charque, queijos, cachaças, 
cajuínas, açaí, rapaduras, grãos, 
farinhas, temperos, utensílios 
culinários e muito mais.

O atendimento é feito com 
todas as regras de prevenção 
contra o Covid19 e toda a casa é 
permanentemente higienizada. 
Os produtos estão sempre frescos 
o que dá uma segurança para os 
clientes.

Os proprietários Eduardo e 
Camila selecionam toda semana 

Empório La Granola 
é também “Sabores do Brasil”

algumas ofertas, o que já é tradi-
cional no La Granola. 

Vale a pena conferir esse novo 
espaço que fica na Rua Topázio, 
367. O funcionamento é de terça 
à sexta das 9h00 às 19h00, sábado 
das 9h00 às 18h00, domingos e 
feriados das 9h00 às 14h00. Não 
abre às segundas feiras. O fone é 
2532-0857, whatsApp 94806-6634.

está aguardando a todos, lembran-
do que, pets são muito bem-vindos, 
sugestões e críticas também.

Um pouco do muito que a famí-
lia PPR têm a oferecer são: utensílios 
de cozinha, peças para decoração, 
pratos, copos, plásticos, confecções, 
brinquedos, ferramentas, produtos 
de limpeza, papelaria, linha pet e 
muito mais. Vale muito à pena con-
ferir. Produtos com qualidade e pre-
ços ótimos, sem precisar atravessar a 
cidade para enfrentar o desconforto 
dos grandes e populares centros de 
compra.

A PPR Cambuci está localizada 
na avenida Lins de Vasconcelos, 
1454 – Cambuci, ao lado da 
Concessionária Nissan.

pagamentos com auxílio emergen-
cial, parcelamentos no cartão de 
crédito e condições muito especiais 
para quem está montando a casa ou 
negócio. A intenção da PPR é trazer 
o máximo de conforto para seus 
clientes e amigos, fazendo com que 
se sintam em casa, por isso, sua calo-
rosa e animada equipe anuncia que 
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Em tempos de pandemia, procu-
rar soluções que prolongam os 

efeitos de salão e podem espaçar 
a necessidade de manutenções re-
gulares é sempre uma boa pedida.

Se suas unhas são normais, 
sem ocorrência de quebras 
ou descamações, indicamos a 
Esmaltação em Gel.

Essa técnica de Esmaltação 
resulta em unhas com alto brilho e 
durabilidade bem acima da média 
da esmaltação tradicional: cerca 
de 15 a 20 dias.

E isso mesmo em condições 
adversas como ter de molhar mui-
to as mãos (procedimento básico 
nos cuidados com a prevenção da 

Beleza

de manutenção regular em salão, 
já que requer procedimentos 
adequados para retirada segura 
da esmaltação.

E há um procedimento similar 
a esse que pode inclusive ser uti-
lizado para o público masculino 
também: a Blindagem de Unhas.

No caso da Blindagem, a su-
perfície da unha é cuidadosamen-
te lixada, depois é aplicada uma 
fina camada de gel incolor para 
proteção da unha e um por fim um 
top coat, que no caso dos homens 
é incolor e de acabamento fosco.

Ou seja, seu uso é super dis-
creto. Aparência apenas de unhas 
bem tratadas, por cerca de 15 a 20 
dias. Os cuidados com as manu-
tenções regulares são os mesmos 
indicados para as mulheres.

Para conhecer mais sobre o 
assunto, além de várias outras 
técnicas de Manicure disponíveis 
no Ensō como Unhas Decoradas 
em vários estilos e Alongamento 
de Unhas,  visite nosso site: www.
studioenso.com.br

O  St u d i o  E n s ō  f i c a  n a 
Rua José do Patrocínio, 25 – 
Aclimação (Estacionamento no 
local). Agende seu horário pelo 
WhatsApp: (11) 98992-4878.

Manicure Ideal 
para Tempos de Pandemia

pandemia).
Na Esmaltação em Gel,  são 

utilizados esmaltes específicos em 
gel e depois um top coat (um fina-
lizador incolor, mas com brilho).

Essas etapas são intermedia-
das por secagens em uma peque-
na cabine UV, que reage com os 
produtos formando camadas que 
secam muito rápido.

Tanto que ao final do processo, 
as unhas já estão completamente 
secas, sem o perigo de ocorrerem 
os pequenos acidentes que estra-
gam unhas com esmaltes ainda 
não completamente secos.

A esmaltação em gel, embora 
espace as manutenções, precisa 
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Serviço

TCP: um lugar seguro para toda famíliav

Enel distribuição são paulo 
lança o plano verão 2020/21

Com a proximidade do verão 
e o aumento das chuvas e da 

força dos ventos, a distribuidora 
dá início ao Plano Verão, que visa 
agilizar o restabelecimento do for-
necimento de energia nesta época 
do ano, caracterizada por um 
maior número de ocorrências. A 
novidade é o crescimento do nível 
de automação da rede elétrica da 
empresa, que torna mais rápida a 
resolução das ocorrências de falta 
de energia.

De 2019 para 2020, a distribui-
dora ampliou os investimentos em 
automação da rede elétrica, com 
aumento de 32% na instalação de 

equipamentos em relação a 2019. 
Até o final deste ano, a concessio-
nária terá instalado mais de 4,8 
mil equipamentos telecomanda-
dos, que permitem ao Centro de 
Operações restabelecer o forneci-
mento de energia remotamente.

No período de chuvas, a Enel 
pode ampliar em até 426% o nú-
mero de profissionais trabalhan-
do, entre eletricistas e operadores 
do call center, a depender da 
quantidade de ocorrências. 

A Enel Distribuição São Paulo 
seguiu avançando na instala-
ção dos chamados spacer cable, 
um tipo de cabeamento mais 

resistente a interferências exter-
nas, proporcionando uma me-
lhora significativa nos indicadores 
de qualidade do fornecimento de 
energia elétrica. Até outubro de 
2020, a empresa instalou 236 qui-
lômetros de cabos em sua rede.

A preparação para atendimen-
to dos consumidores durante o 
verão contempla uma série de 
ações de manutenção preventiva 
nos meses anteriores. Apenas este 
ano, a companhia está investindo 
R$ 39,7 milhões na execução de 
300 mil ações de podas nos mu-
nicípios de sua área de concessão, 
com o objetivo de reduzir as inter-
rupções de energia por queda de 
árvore ou contato de galhos na 
rede elétrica. Apenas na cidade de 
São Paulo, já foram realizadas 100 
mil podas até setembro.

O trabalho do Plano Verão é 
realizado em coordenação com 
o poder público, em parceria 
com a Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil e CET, 
para agilizar os atendimentos 
às ocorrências que precisam de 
apoio.

A distribuidora conta com dois 
técnicos no Centro de Operação 
Integrado do Governo de SP, 
que tem como função monitorar 
grandes eventos, compartilhando 
informações em tempo real para a 
tomada de decisão em situações 
emergenciais. 

Além das ações operacionais, 
a distribuidora reforça o atendi-
mento aos consumidores pelos 
seus canais eletrônicos, que pode 
ser ampliado em até 130% em dias 
de crise. A companhia disponibi-
liza seus canais digitais para o re-
gistro de ocorrências, que devem 
ser priorizados em dias de chuva 
para agilizar o atendimento pela 
concessionária, como o aplicativo, 
site, whatsapp e call center.

Manicure Ideal 
para Tempos de Pandemia
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Logosofia Toques do Cuca

Todos conhecem o teorema de 
Pitágoras, do ilustre grego. O 

que poucos sabem é que junto 
com Tales de Mileto, de quem foi 
discípulo há 2.500 anos, ele reuniu 
os conhecimentos do Egito, da 
Babilônia e da Índia, para aplicá-
-los à matemática, navegação 
etc. Foi um mestre de sabedoria 
e influenciou a muitos filósofos e 
pensadores, como Platão, que tinha 
escrito no portal de sua Academia: 
“Quem não souber geometria, não 
entre aqui”. 

O título “Pai da Geometria” de-
veria ter sido atribuído a Pitágoras e 
não a Euclides, que sistematizou no 
livro “Elementos” todos os conheci-
mentos acumulados nos dois sécu-
los anteriores. Suas contribuições 
mais conhecidas estão no campo 
da matemática, da trigonometria 
e da geometria espacial, mas se 
estenderam a outros campos, como 
a música e a filosofia. 

O poder de “adivinhar” a di-
mensão de um dos lados de um 
triângulo, conhecendo os outros 
dois, era tido como uma espécie 
de bruxaria pelo povo inculto e 
ignorante. Perseguido, em fuga à 
Siracusa, deixava teoremas e equa-
ções matemáticas que somente 
seus discípulos eram capazes de 
decifrar. Com isso, os pitagóricos, 
como eram chamados, conseguiam 
reunir-se periodicamente para dar 
continuidade aos estudos que hoje 
estão disponíveis à humanidade, já 
nos primeiros anos da idade escolar.

Passados 25 séculos, quais são 
as descobertas que farão com que 
a humanidade avance no futuro e 
rompa suas limitações? RAUMSOL, 
criador da Logosofia, publicou no li-
vro “O Senhor De Sándara”, pág. 369:

A matemática precisão 
na conduçao da vida

“Por que será que, enquanto 
uns necessitam séculos para de-
cifrar os enigmas que se aninham 
no fundo de suas almas, outros 
conseguem descobrir sem dificul-
dade suas chaves, como se fossem 
meros problemas matemáticos que 
a perícia no cálculo resolve num 
instante?”.

A Logosofia oferece à humani-
dade presente e futura um caminho 
real de superação, com base no 
conhecimento da própria vida, que 
permite comprovar com matemáti-
ca precisão os avanços alcançados 

em cada etapa. Tão elementar 
quanto à trigonometria, o conhe-
cimento dos pensamentos, como 
agentes causais de nossa vida, é 
aplicado hoje desde a tenra infância 
na Escola Nova Ciência - Método 
Logosófico. Confira em nosso site!

Caso queira conhecer mais 
sobre Logosofia entre em conta-
to conosco pelo e-mail contato@
logosofia.net.br e inscreva-se 
para nossas palestras on-line, 
toda quarta-feira às 19h ou, se 
preferir, acesse o site www.logo-
sofia.net.br. 



9Sexta 20/11 a 26/11 de 2020 

Toques do Cuca
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Saúde

A constatação de febre não é 
suficiente para o diagnóstico 

de infecção pelo Sars-Cov-2, vírus 
causador da covid-19, embora ve-
nha sendo coletada temperatura 
corporal em algumas situações e 
locais. Em que pese essa ressalva, 
argumentaremos que sim, a tem-
peratura corporal deve ser me-
dida, com especial atenção para 
o método e horário das coletas. 
Para tanto, o conhecimento da 
cronobiologia, campo da biologia 

A temperatura corporal 
na pandemia: medir ou não medir?

que abrange a dimensão temporal 
das funções do organismo, deve 
ser aplicado tanto em relação à es-
colha do método utilizado quanto 
aos horários das coletas.

A  febre é um dos sintomas 
da covid-19, mas não é o único. 
Entretanto, por estarmos em 
meio a uma pandemia, o acom-
panhamento da temperatura 
corporal é importante, uma vez 
que a febre pode ser um sinal da 
doença. Por essa razão, a medida 

da temperatura corporal deve ser 
realizada da forma mais adequada 
possível, o que não vem ocorrendo 
na maior parte dos casos.

A tomada de temperatura 
como vem sendo realizada pode 
gerar confusão e desinformação, 
pois se o aparelho registra uma 
temperatura considerada “nor-
mal” a pessoa sente que não está 
com a doença e todos ao redor 
sentem o mesmo. Para que a 
tomada de temperatura seja, de 
fato, uma medida de redução 
do contágio, é preciso que al-
guns fatores sejam levados em 
consideração.

Sobre o método

A abordagem mais confiável 
e disponível a baixo custo e no 
ambiente doméstico é o tradi-
cional termômetro clínico digital 
e o local preferível de coleta é a 
boca, pelo tempo exigido pelo 
termômetro utilizado. Locais alter-
nativos, como a pele da face ou das 
extremidades, ou o ouvido, são 
sujeitos a variações que podem 
resultar em erros de medida. Por 
esses motivos, a temperatura 
corporal deve ser monitorada em 
casa quando as pessoas suspeitam 
que podem estar com febre.

Sobre o horário das coletas

Hoje sabemos bem que a 
temperatura de uma pessoa sau-
dável varia entre 35 e 37 graus 
centígrados e que essa variação 
tende a se repetir diariamente, 
com temperaturas mais baixas à 
noite e mais altas durante o dia, 
isso numa população que costuma 
estar acordada de dia e dormindo 
à noite.

A informação mais rica é de 
uma série de coletas nas diferentes 
horas do dia ao longo de cerca de 
três dias seguidos, com horários 
e valores da temperatura devida-
mente anotados. Se a temperatura 
medida for pouco acima de 370C 
de manhã cedo, é bem provável 
que a temperatura se eleve ao 
longo do dia tornando-se um 
quadro febril no final da tarde. 
Por outro lado, a temperatura ao 
redor de 370C no final da tarde não 
caracteriza febre. Recomenda-se, 
portanto, que seja dada atenção 
ao horário de coleta para que o 
estado febril seja caracterizado. 
Em caso de febre, sugere-se pro-
curar um serviço de saúde para 
avaliação.

Em resumo, a tomada de tem-
peratura corporal contribui para 
a redução do contágio com o 
Sars-Cov-2 desde que seja rea-
lizada adequadamente, com o 
termômetro correto, o local do 
corpo adequado e com atenção 
ao horário de coleta. Importante 
ressaltar que a aglomeração hu-
mana é o fator que mais contri-
bui para o aumento do número 
de casos de infecção. Portanto, 
recomenda-se que sejam evitados 
contatos desnecessários, mas se 
for impossível, é importante se-
guir as recomendações de uso de 
máscara, distanciamento físico e 
lavagem das mãos.

Por Claudia Roberta de Castro 
Moreno, professora da Faculdade 

de Saúde Pública da USP, e 
Luiz Menna-Barreto, professor 
da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades (EACH) da USP
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Pet e Cia

(11) 5573-0719
Rua Antônio Tavares 149

Clínica veterinária
Banho e tosa  I  Pet Shop

11  99896 7765 11  98297 0590
Dra. Lara Neves Berti Dra. Maura Chamma

atendemos em domicílio pethaus.vet

Saúde

Anúncio foi feito nesta quinta-
-feira (19/11); atualmente, 83 

unidades de Educação da rede 
pública municipal estão abertas 
para atividades extracurriculares 

A Prefeitura de São Paulo 
anunciou nesta quinta-feira (19/11) 
que não haverá nova flexibilização 
das aulas na capital neste mo-
mento. Serão mantidas apenas 
as aulas presenciais regulares 
para o ensino médio seguindo os 
protocolos sanitários. A medida 

Quarentena: aulas presenciais serão mantidas 
apenas para o ensino médio na capital

é válida tanto para rede pública, 
quanto particular.

Os ensinos infantil e funda-
mental permanecem com a autori-
zação para a realização de apenas 
atividades extracurriculares (como 
aulas de música, dança ou lín-
guas) e de acolhimento de forma 
presencial. 

Atualmente, 83 unidades de 
Educação da rede pública munici-
pal estão abertas para atividades 
extracurriculares. Além disso, 

outras nove escolas de ensino 
médio também estão abertas, as 
creches polo nunca fecharam pois 
atendem os filhos filhos dos tra-
balhadores da Saúde, Segurança, 
Assistência Social e do Serviço 
Funerário.

Recuperação da 
aprendizagem

Assim que houver a autoriza-
ção da Saúde para retomada das 
aulas em todas as unidades haverá 
uma avaliação diagnóstica, como 
foi feito com os alunos do ensino 
médio, para identificar o que cada 
aluno aprendeu durante a pan-
demia, as maiores dificuldades, 
para que o programa de reforço e 
recuperação seja eficiente.

Ainda que obtenham o diplo-
ma no fim do ano, os alunos da 
rede pública municipal que estão 
no terceiro ano do ensino médio e 
que desejarem, poderão refazer o 
terceiro ano em 2021 nas escolas 
públicas municipais. Isso se faz 
necessário pois esses alunos estão 
no último ano do último ciclo do 
ensino básico.

Aquisição de tablets

A licitação para aquisição 
de 465 mil tablets com chip 

(internet) foi homologada. Com 
isso, o processo agora segue 
o seu curso normal e o pregão 
deve ser realizado nos próximos 
dias.

Os equipamentos serão dis-
tribuídos para todos os alunos 
do ensino fundamental, médio e 
da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) em regime de comodato e 
funcionarão como ferramenta 
importante para realização de 
aulas em tempo integral (turno na 
escola e contraturno com apoio 
pedagógico de educadores via 
internet) a partir de 2021 para to-
dos os estudantes da rede pública 
municipal.
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Decoração e Reforma

Cidade

Nova Zona Azul atrapalha a vida 
do bairro. Desde terça-feira, 

dia 17 de novembro,o serviço é 
operado pela empresa do ramo 
de estacionamentos, Estapar. A 
concessão de 15 anos foi feita pela 
Prefeitura de São Paulo no ano de 
2019 pelo valor de R$1,3 bilhão.

A concessão sofreu resistência 
do Tribunal de Contas do Município 
(TCM) e do Ministério Público (MP), 

mas foi liberada pelo Tribunal de 
Justiça (TJ-SP). O modelo deixa de 
ser operado por 14 empresas e é, 
agora, exclusividade da Estapar.  
A empresa inicia a operação com 
51.606 vagas de estacionamento 
na cidade, 7% dessas são destina-
das a idosos e pessoas portadoras 
de deficiência.As regras de utili-
zação, infrações e fiscalização são 
as mesmas e continuam como 

43.521 e 60.800. Outra obrigação 
do contrato é a ampliação da oferta 
para 51.606 lugares, que serão 
implementadas até fevereiro de 
2021. Um único aplicativo pode 
ser baixado por meio do Google 
Play ou da App Store. O nome é 
Estapar Nova Zona Azul - SP, e está 
disponível para download.

Daniel Yazbek

Nova Zona Azul atrapalha a vida do bairro
Empresa de estacionamentos Estapar tem a concessão por 15 anos

responsabilidade Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET).

O preço do cartão continua 
R$5,00 por hora, passível de pror-
rogação de mais uma hora. Ao 
redor de parques, o cartão vale por 
2h.Quem ainda possui saldo em 
outras plataformas poderá usá-lo 
até 15 de fevereiro de 2021 ou fazer 
a portabilidade.

Nas redes sociais, a indignação 

é geral. Pessoas que antes es-
tacionaram seus veículos com 
facilidade pelas ruas da Aclimação 
e Cambuci, hoje, têm que pagar, 
mesmo que a Zona Azul esteja em 
frente à sua residência. 

O número de vagas do esta-
cionamento rotativo aumentou 
por conta do contrato firmado 
entre o poder público e a iniciati-
va privada, que precisa ser entre 

Quarentena: aulas presenciais serão mantidas 
apenas para o ensino médio na capital
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Imóveis
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Classificado

Imóveis

IMÓVEIS VENDE

AULAS E CURSOS OPORTUNIDADES

SERVIÇOSQUARTOS E VAGASIMÓVEIS - LOCAÇÃO
VENDO APTO IPIRANGA

2 dorms., não tem suíte. O banheiro 
é maravilhoso. 56m². 2 salões de 
festas, 1 salão de jogos, 1 brinquedo-
teca, 1 playground, 1 campo de fute-
bol, Escolinha do Corinthians. Aulas 
de zumba grátis. Vaga de garagem 
privativa. Valor: R$ 340 mil (aceita 
financiamento). Vende c/ todos os 
móveis (planejados). Impecável. 
Próx. do Carrefour da Ancheita. 
Excelente local. Contato: Eliana (11) 
98395-1992 (Whatsapp).

VENDO - APTO PRAIA GRANDE
179 m² todo mobiliado, Cond.: R$ 
470,00. Valor: R$ 310 mil. Tel.:(11) 
98395-1992 (zap).

VENDO - APTO PRAIA GRANDE 
40 m², Mobiliado, com garagem. 
Cond.: R$ 367,00. Valor: R$ 205 mil.
Tel.:(11) 98395-1992 (zap).

VENDO - APTO CAMBUCI
56m² com garagem. Rua Lacerda 
Franco. Lazer completo. Valor: R$ 
360 mil. Tel.:(11) 98395-1992 (zap).

VENDO - APTO IPIRANGA
56 m², com garagem. Cond.: R$ 
450,00. Mobiliado e Lazer. Valor: R$ 
340,00. Tel.:(11) 98395-1992 (zap).

APTO CAMPO BELO
1 dorm. R$ 1.600,00 + Condomínio: 
R$ 537,37. Corretor: 96100-7687.

ALUGO - APTO CAMBUCI
34m², com garagem. R$ 2.000, + 
Cond.: R$ 350,00. Lazer completo. 
Tel.:(11) 98395-1992 (zap).

ALUGO - APTO VL. MARIANA 140m²
3 quartos com suíte + garagem + 
Lazer completo. R$ 3.800,00 + Cond.: 
R$ 1.500,00. Tel.:(11) 98395-1992 (zap)

KITNET DIVIDIDA
Aluga-se. Rua Tamandaré, 464 ou 
93147 7786. Chaves na portaria. Fa-
lar c/ Norma. 

QUARTOS PARA SENHORES
Rua Vicente de Carvalho, 58 (Lgo. 
Cambuci), suítes masculinas, mobi-
liadas, TV a cabo e internet, ambiente 
maduro e respeitoso. F: 99961-6874.

QUARTO P/ MOÇA
Aluga-se quarto mobiliado para moça. 
Próximo ao Museu. Casa de Família.
Valor: R$ 750,00 + luz + água. Fixo: 
2273-1225 / 9-7537-7410 (zap). Falar 
com Walkiria.
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Recentemente, o portal BBC Brasil 
publicou uma excelente entrevista 

com o neurocientista francês Michel 
Desmurget, diretor de pesquisa do 
Instituto Nacional de Saúde da França, 
em que ele explica os “por quês” de 
estarmos presenciando a primeira 
geração da história recente da huma-
nidade que apresenta indicadores de 
QI menores que a geração anterior, ou 
seja, a geração dos seus pais. A entre-
vista não é longa e está disponível na 
internet. Vale bastante acessar e ler 
na íntegra. (https://www.bbc.com/
portuguese/geral-54736513). Este 
fato nos leva a outras questões que 
apresentadas abaixo.

O Quociente de Inteligência (QI) é 
um indicador que se obtém com base 
em testes que avaliam a capacidade 
cognitiva (que é uma das maneiras de 
calcular este conceito um tanto vago 
chamado “inteligência”). 

Percebemos que a definição de QI 
está diretamente ligada à capacidades 
cognitivas, ou seja, à inteligência do 
sujeito. E inteligência deve ser retrata-
da não como a capacidade de acessar 
à internet ou buscar uma música no 
Spotify, um vídeo no Youtube, ou a 
resposta de uma atividade para casa, 
que você estava com preguiça de 
responder.

Inteligência é a capacidade de 
compreender e resolver novos pro-
blemas e conflitos e de se adaptar a 

Artigo

concreta, mais bem fundamentada. 
Por outro lado, atualmente, mui-

tas opções nos são apresentadas, 
desde ofertas de consumo, até os 
meios pelos quais as informações 
nos chegam. Cabe ser feito o ques-
tionamento: eu aprendo melhor 
lendo, vendo ou ouvindo? Sou um 
ser auditivo ou visual? Estudo pelo 
celular ou pelo computador, ainda é 
possível aprender através de livros? 
Curso online ou presencial? Qual é 
melhor, qual é pior? O que é certo ou 
errado? O que vem antes: o ovo ou a 
galinha? Perceba que o que te moveu 
até aqui, foram perguntas, as questões 
mais difíceis são aquelas em que a 
pergunta não estava bem formulada, 
tente acrescentar o sujeito, e talvez as 
coisas fiquem um pouco mais fáceis 
de entender, afinal o que é melhor 
dentro do que me proponho a fazer? 
Talvez o importante seja mesmo fazer 
as perguntas, para depois buscar res-
postas... O mau de não decidir, é que 
alguém acabará decidindo por você, 
e isso desencadeia uma controvérsia 
no aumento da propagação de infor-
mações que produz, por sua vez, mais 
passividade retroalimentando este 
mecanismo.

Guilherme dos Santos Teixeira
desenvolvedor de software e 

professor de informática

O “por que” do “por que, 
pela 1ª vez, os filhos têm um QI inferior ao dos pais”

situações novas. O que move, e sem-
pre moveu o mundo desde os seus 
primórdios, não foram as respostas, 
mas as perguntas, não importando se 
você tem preguiça de perguntar. Fazer 
questões é uma necessidade social, 
que se você não der conta de suprir, 
alguém o fará por você, e isso pode 
ser muito perigoso, não importando 
o contexto.

Tomar decisões é sempre muito 
importante, desde o que pedir no 
Burger King, a quem votar na eleição, 
o autor da decisão é o único respon-
sável pelas consequências dela, e 
negligenciar isso pode ser o pior dos 
seus pesadelos. Imagine a escolha 
de um curso mal feito, em que você 
passará um, dois, quatro, quem sabe 
até seis anos estudando algo, que 
você não queria, que não vai te levar 
a lugar algum. 

A grande mazela da geração atual 
é a escolha, ou a falta dela, não por não 
ter opção (salvo algumas exceções), 
mas o problema é tomar a decisão, e 
por quase sempre estarem no plural, 
quais decisões tomar. Se terceirizar 
sua opinião (e suas opções), são um 
perigo, se abster, ignorar ou não as 
tomar é ainda pior. Imagine um mun-
do em que ninguém toma decisão 
nenhuma? Tudo é decidido pelo aca-
so? Ter muitas opções hoje, é o nosso 
maior problema, antes a informação 
era dura, difícil de digerir, porém 


