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A obesidade é definida relativa-
mente como aumento do per-

centual de gordura corporal, podendo 
ser causada por doença hormonal ou 
por fatores alimentares. Como regra, 
a obesidade desencadeia uma desar-
monia da estética corporal e em di-
versos casos até um quadro de debi-
lidade da saúde – o que é mais grave.

Sobre o aspecto da estética, há 
um desarranjo corporal grave, onde 
a mulher perde sua silhueta, dando 
lugar às “gordurinhas” e “pneuzi-
nhos”, tão indesejáveis, onde aquela 
roupa que tanto você gosta não ser-
ve mais.

A ansiedade está entre os fatores 
emocionais mais comuns da vida mo-
derna. As mulheres assumiram res-
ponsabilidades financeiras e no traba-
lho fora de casa, sem deixar de cuidar 
desta, o que por vezes desencadeiam 
uma compulsão alimentar, especial-
mente por doces e alimentos gorduro-
sos. Onde sob o aspecto da medicina 
oriental, leva à um distúrbio energé-
tico do baço, dificultando o transporte 
de elementos fundamentais do orga-
nismo – promovendo uma estagnação.

As causas do ganho de peso são 
muitas, exemplo: alimentos muito 
calóricos, sedentarismo e estresse. 
O excesso de alimentação, trabalho, 
preocupação, ingestão de gordura, 

açúcar, laticínios, alimentos crus, po-
bres em proteínas ou em horários 
irregulares, causa desequilíbrio do 
Baço-Pâncreas e gera Umidade que 
se manifesta no corpo como incha-
ço, gordura localizada, má digestão 
e cansaço.

Todo esse desequilíbrio irá ge-
rar muita insatisfação, frustração, 
depressão e o que é muito comum a 
“culpa”. Comemos muitas calorias e 
de forma errada, com pouco tempo 
para fazer uma dieta equilibrada.

O tratamento

Segundo dr. Rinaldi, o tratamen-
to será feito com pequenas agulhas 
na região onde há concentração de 
gordura localizada, onde haverá a eli-
minação das toxinas e o excesso de lí-
quidos, estimulando o organismo a 
equilibrar o sistema. Colocamos pon-
tos para inibir a fome e diminuir a 
ansiedade que leva a comer. Podemos 
utilizar o tratamento a laser, e re-
médios naturais e fitoterápicos para 
equilibrar o organismo.
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Árvores viram “gente” na Avenida Paulista 
para dar visibilidade a pacientes raros

De quem será esse rosto? 
Muitos paulistanos se farão essa 
pergunta ao passar pela altura 
do número 1.853 da Avenida 
Paulista, entre os dias 14 e 16 
de junho. Ao longo desse perío-
do, a partir das 18 horas, as ár-
vores do Parque Prefeito Mário 
Covas se transformarão em ver-
dadeiras telas vivas para re-
ceber uma intervenção criati-
va da artista paraense Roberta 
Carvalho, uma das pioneiras da 
arte de projeções mapeadas no 
Brasil. 

Todas as pessoas retrata-
das sobre as copas são portado-
ras de polineuropatia amiloidó-
tica familiar, ou PAF. Ao longo 
das projeções, exibidas em modo 
contínuo durante a noite, os 
paulistanos também poderão 
ouvir as histórias dos pacientes 
participantes, com foco em seus 
sonhos e perspectivas de futuro. 

De origem predominante-
mente portuguesa, a PAF é uma 
doença progressiva, incapaci-
tante e irreversível, que costu-
ma se manifestar entre os 30 
e os 40 anos de idade. Se não 
for identificada e tratada ade-
quadamente, pode levar o pa-
ciente à morte dez anos após os 
primeiros sintomas, interrom-
pendo precocemente seus pla-
nos e sonhos. Por isso, o objeti-
vo da ação é justamente chamar 
a atenção para a enfermida-
de e seus sintomas, como for-
ma de incentivar o diagnóstico 
precoce. 

A iniciativa, uma parceria 
entre a Associação Brasileira 
de Paramiloidose (ABPAR) e a 
Pfizer, faz parte da Campanha 

Pausa na PAF, um movimen-
to que, desde 2016, vem mobili-
zando diferentes segmentos so-
ciais, entre esportistas, cantores 
e artistas, em torno da conscien-
tização da doença. 

“Essa ação tem um simbo-
lismo muito forte. Nós quere-
mos, literalmente, projetar o 
paciente raro perante a socie-
dade, dar visibilidade para um 
tema que, muitas vezes, é pou-
co discutido e pouco conhecido 
até mesmo entre a classe médi-
ca. Ter informação e conhecer 
os sintomas é algo fundamen-
tal para que esses pacientes se-
jam detectados precocemente e 
tenham a chance de um prog-
nóstico melhor”, diz a diretora 
médica da Pfizer Brasil, Márjori 
Dulcine. No Brasil, o diagnós-
tico precoce ainda é um desa-
fio. Em Portugal, ao contrário, 
cerca de 90% dos pacientes já 

foram identificados, o que faci-
lita a adoção do tratamento ade-
quado e a interrupção do curso 
da doença. 

A ação

Os imensos rostos projeta-
dos serão visíveis aos pedestres 
que estiverem de passagem pela 
Avenida Paulista, no sentido 
Paraíso. Os motoristas que tra-
fegam pela via também poderão 
conferir o trabalho. “É interes-
sante porque esses rostos não 
são estáticos, eles fazem o mo-
vimento de abrir os olhos, em 
um gesto simbólico que convida 
a sociedade a fazer uma pausa 
em seu cotidiano frenético para 
olhar com atenção para essas 
pessoas, enxergar seus desafios 
e conhecer suas histórias”, afir-
ma a artista Roberta Carvalho. 
Vale lembrar, ainda, que o pró-
prio Parque Prefeito Mário 
Covas representa um raro espa-
ço de Mata Atlântica na região 
da Paulista, predominantemen-
te urbana. 

Tratamento no SUS

Em 2018, foi publicado no 
Diário Oficial da União (DOU) a 
decisão do Ministério da Saúde 
de incorporar à lista de pro-
dutos distribuídos na rede pú-
blica de saúde o medicamento 
Vyndaqel (tafamidis), primei-
ro e, atualmente, único trata-
mento específico para pacientes 
com polineuropatia amiloidóti-
ca familiar (PAF) aprovado no 
Brasil. A Intervenção criativa - 
Eu e a PAF, vidas projetadas: das 
18 às 23 horas, será no  Parque 
Prefeito Mário Covas - Avenida 
Paulista, 1.853 - Bela Vista.
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Nas proximidades do Dia de Conscientização da PAF, em 16 de junho, ação 
propõe uma pausa no ritmo frenético da cidade para discutir a doença, que 

se manifesta em adultos jovens e pode levar à morte em poucos anos

Prefeitura inicia processo de 
venda de terreno no Mandaqui

O imóvel localizado en-
tre as ruas João Burjakian e 
Isa bel Maria García Parra no 
Mandaqui será vendido pela 
Pre feitura. Na última quar-
ta-feira (12), a Secretaria do 
Governo Municipal publicou 
o edital de alienação do imóvel 
que tem 9.500 m2 e atualmente é 
ocupado por um supermercado. 

O vencedor será aquele que 
apresentar a maior oferta de 
compra, sendo o valor mínimo 
de R$ 19.611.571,00 que deve-
rá ser pago à vista. O documen-
to ficará aberto ao mercado por 
30 dias e qualquer pessoa física, 
jurídica e em consórcio poderá 

se candidatar, desde que atenda 
às condições estabelecidas na le-
gislação pertinente e no edital.

Conforme a Lei autorizativa 
nº 16.996/2018, 50% do recur-
so proveniente desta alienação, 
será destinado para o Fundo 
Municipal de Saúde, com o in-
tuito de contribuir para a cons-
trução do Hospital Municipal 
da Brasilândia. O restante do 
valor será destinado ao Fundo 
Municipal de Desenvolvimento 
Social (FMD).

Os recursos provenientes 
das alienações dos imóveis apro-
vados pela Câmara Municipal 
são destinados conforme a Lei nº 

16.651/2017 que criou o FMD. O 
objetivo do fundo é garantir que 
estas receitas auferidas com as 
vendas, sejam revertidas para 
investimentos nas áreas de saú-
de, educação, segurança, habi-
tação, transporte, mobilidade 
urbana, assistência social e in-
vestimentos nos campos de atu-
ação das subprefeituras.

O recebimento dos envelo-
pes acontece dia 15 de julho, na 
sala 1, 7º andar, localizada no 
Viaduto do Chá, 15, no Centro 
da capital, a partir das 10 horas. 
A sessão de abertura das pro-
postas ocorrerá no mesmo dia, a 
partir das 11 horas.
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Área de 9.500 m2 no Mandaqui será vendida pela Prefeitura

Sambando com Saúde na quadra 
da Unidos de Vila Maria

Neste sábado, 15  de junho, 
das 10 às 17 horas, na quadra da 
Escola de Samba “Unidos de Vila 
Maria, com diversas atividades, 
orientações e serviços, como:

Atividades

Aferição de pressão arterial;
Verificação de peso e altura;
Testes rápidos para HIV, Sífilis e 
aconselhamento;
Saúde bucal: rastreamento odon-
tológico, orientação de escova-
ção, distribuição de creme dental 
e escova;
Vacinação;

Auriculoterapia;
Emissão de Cartão SUS;
Tranças e Entrelaçamento, 
Corte Básico de Cabelo;
Esfoliação e Hidratação de 
Mãos;
Quick Massage.

Orientações

Descarte seguro de medica- 
 mentos;
Prevenção do Câncer de Mama 
e Colo do Útero;
Vigilância Ambiental: doenças 
transmitidas por vetores e ani-
mais sinantrópicos.

Serviços

Centro de Referência de Pro moção 
e Igualdade Racial da Zona Norte;
Casa Marias - Centro de Defesa 
e Convivência da Mulher;
Centro de Referência em Segu ran-
ça Alimentar (Cresan) Vila Maria;
Unidade Móvel - Consultório na 
Rua.

A Quadra da Escola de 
Samba da Vila Maria está locali-
zada na Rua Cabo João Monteiro 
da Rocha, 448 - Jardim Japão - 
Para mais informações acesse: 
prefeitura.sp.gov.br/saude

Casa de Cultura Vila Guilherme completou 
três anos e foi reformada e ampliada

Na última terça-feira (11), a 
Casa de Cultura Vila Guilherme, 
o Casarão, inaugurada em 11 de 
junho de 2016, acaba de comple-
tar três anos de existência e foi 
reformada recentemente. Além 
da manutenção e conservação, 
a unidade teve as dependências 
ampliadas, para oferecer ainda 
mais opções à população.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da Prefeitura 
de São Paulo, o prefeito Bruno 
Covas, esteve no local acompa-
nhado do secretário Municipal 
de Cultura, Alexandre Youssef, 

e vistoriou os serviços feitos. As 
intervenções no equipamento 
contemplaram a criação de sa-
las multiuso, duas salas para 
áudio, área de skate, vestiários 
masculino e feminino e implan-
tação de copa, além da troca da 
cobertura do prédio principal e 
da calha e substituição do sis-
tema de captação de águas plu-
viais. O investimento total da 
obra foi de R$ 806.050,23.

Entre as atividades cultu-
rais previstas, encontram-se 
oficinas de Capoeira e Dança 
do Ventre, Produção Musical, 

Exposição de Pintura em Tela, 
e visita guiada percorrendo o 
espaço e contando os principais 
fatos históricos, da construção 
do prédio até a atualidade.

Na ocasião da visita, várias 
oficinas esta vam sendo realiza-
das, como: “Iniciação Teatral”, 
“Dança do Ventre” e “Percussão 
Africana”. Ao longo da noi-
te, no local ainda teve aula de 
Capoeira Infantil, Danças Ur-
banas, oficinas de Espanhol, de 
Produção Musical, oficina de 
Tango, Pro jeções no Telão e ou-
tras atividades.
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O Casarão comemorou três anos de atendimento à população na última terça-feira (11), 
e recebeu adequação que inclui até área para skate


