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GASTURA - Gastura, rastre-
ando as profundezas da mente 
de Fernando Machado (Edi tora 
Viseu). Numa viagem à Lisboa, 

encontrei, em uma das paredes 
azulejadas da estação “Saldanha” 
do metrô, alguns dizeres de anô-
nimos, dentre os quais constava: 
“Ser autor é trazer-nos inédito o 
que ainda pertence ao conheci-
mento geral”. Minha obra traz, 
de incomum, um breve resumo 
de relevantes acontecimentos so-
ciais, políticos, culturais, esporti-
vos e até criminais, empregando 
como “linha do tempo” a minha 
autobiografia. Comecei abordan-
do a infância feliz, em São Paulo, 
há setenta anos, em  Vila Mariana 
sem prédios, com poucos automó-
veis e muitas chácaras, situadas 
onde, hoje, se encontra o Parque 
do Ibirapuera. Termino minha 
narrativa já nos dias atuais, com a 
aposentadoria, em uma casa à bei-
ra-mar, na freguesia do Ribeirão 
da Ilha, em Florianópolis.

Na última segunda-feira (4), o 
ator FLÁVIO MIGLIACCIO, 
de 85 anos, foi encontrado mor-
to em um sítio de Rio Bonito 
(RJ), o boletim de ocorrência 
foi registrado como suicídio. 
Ele era natural de São Paulo, 
onde nasceu no bairro do Brás, 
em 26 de agosto de 1934. O úl-
timo trabalho do ator foi como 
o personagem Mamede Al Aud, 
em “Órfãos da Terra”, da TV 
Globo, em 2019. Ele também 
atuou em “Êta Mundo Bom!” 
(2016), “Passione” (2010), 
“Caminho das Índias” (2009) e 
“América” (2005).

Na última segunda-feira (4), o 
compositor e escritor ALDIR 
BLANC, de 73 anos, morreu de 
covid-19, ele estava no Hospital 
Universitário Pedro Ernesto, em 
Vila Isabel, Zona Norte do Rio. 
No dia 10 de abril, Aldir Blanc 
deu entrada no CER do Leblon 
com infecção urinária e pneu-
monia, que evoluíram para um 
quadro de infecção generaliza-
da. Cinco dias depois, a partir 
de uma campanha de amigos e 
artistas para conseguir um lei-
to na rede pública de saúde do 
Rio. Ele foi transferido para o 
hospital Pedro Ernesto, chegou 
a apresentar sinais de melhoras, 
mas como seu estado era muito 
grave, foi mantido sedado o tem-
po inteiro. Blanc é autor de vasta 

obra musical e literária, como “O 
Bêbado e a Equilibrista”, feita 
com João Bosco e eternizada na 
voz de Elis Regina, entre outras 
obras.

Na última terça-feira (5), um 
dos fundadores da banda Titãs, 
CIRO PESSOA, 62 anos, mor-
reu. A informação foi confirmada 
por Branco Mello e Sérgio Britto, 
que junto a Tony Bellotto, ainda 
fazem parte da formação do gru-
po. De acordo com a ex-mulher 
do músico, Isabela Johansen, 
Ciro “estava lutando contra o 
câncer e nas idas e vindas ao 
hospital, acabou contraindo co-
vid-19. Foi internado, mas infe-
lizmente não resistiu”.
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Inscrições para o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) começam nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (11), 
começam as inscrições para o 
ENEM, as provas impressas do 
Enem 2020, continuam marca-
das para os dias 1º e 8 de novem-
bro. A única alteração anuncia-
da até o momento, referente 
ao Enem 2020, é sobre o Enem 
Digital, que teve a data de suas 
provas adiadas, passando de 11 
e 18 de outubro para os dias 22 
e 29 de novembro.

Segundo o Inep, a alteração 
se deve para que os estudantes 
tenham mais dias de prepara-
ção quando as aulas forem re-
tomadas. As provas do Enem 
Digital, serão aplicadas para até 
100 mil candidatos. Mesmo com 
a pandemia do novo coronaví-
rus, o ministro da Educação re-
afirmou que, tanto o Enem im-
presso, quanto o digital estão 
garantidos.

ENEM 2020 impresso

Aplicação: 1º de novembro -  
abertura dos portões às 12 ho-
ras; fechamento às 13 horas; 
aplicação às 13h30; término das 
provas do 1º dia: 19 horas.

Provas de linguagens, códigos 
e suas tecnologias, redação, ciên-
cias humanas e suas tecnologias.

Aplicação: 8 de novembro - 
abertura dos portões às 12 ho-
ras; fechamento às 13 horas; 
aplicação às 13h30; término das 
provas do 2º dia: 18h30.

Provas de ciência da nature-
za e suas tecnologias, matemáti-
ca e suas tecnologias.

ENEM 2020 Digital

Aplicação: 22 de novembro - 
Provas de linguagens, códigos e 
suas tecnologias, redação, ciên-
cias humanas e suas tecnologias.

Aplicação: 29 de novembro - 
Provas de ciência da natureza e 
suas tecnologias, matemática e 
suas tecnologias.
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Inscrições abertas para o Enem 2020

Enem 2020

Academia de Polícia Militar do Barro 
Branco reforça policiamento na Capital

A Academia de Polícia Mili-
tar do Barro Branco, reforçou o 
policiamento através de diversas 
operações em toda a capital pau-
lista, o reforço começou no dia 4 
e continuará até o dia 9 de maio. 
Os alunos atuaram das 6 às 22 
horas, sendo os turnos de ser-
viços divididos entre as quatro 
Companhias Escola da APMBB. 

Na última segunda-feira, 
(4) de maio, das 14 às 22 horas, 
a 4ª Cia Escola, esteve à frente 
de mais uma edição da Operação 
Batalhão Acadêmico (OBA) nas 
Zonas Oeste e Norte de São 
Paulo, especificamente nas regi-
ões da 2ª Cia do 23º BPM/M e 1ª 
Cia do 9º BPM/M. 

O efetivo foi composto por 
133 (cento e trinta e três) Alunos-
Oficiais, sendo, 34 do 3º ano, 55 
do 2º ano e 44 do 1º ano do Curso 
de Formação de Oficiais (CFO), 
distribuídos em diversas funções 
do serviço policial, desde o nível 
operacional até o nível gerencial. 
Para tanto, serão empregadas 23 

(vinte e três) viaturas, 20 (vin-
te) grupamentos de Policiamento 
Ostensivo a Pé e 01 (uma) Base 
Comunitária Móvel. 

Os recursos humanos e ma-
teriais serão empregados de for-
ma estratégica e organizada, a fim 
de contribuir com a redução dos 

índices criminais, bem como para 
o aumento da sensação de segu-
rança dos moradores locais e, em 
auxílio à população no fortaleci-
mento de medidas preventivas e 
educativas contra a pandemia 
causada pelo covid-19, observando 
o Decreto 64.881/20 e ICC nº 268.
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Policiamento reforçado nas ruas da capital paulista

Rádio Bandeirantes completa 83 anos
Na última quarta-feira (6) 

de maio, a Rádio Bandeirantes 
com pletou 83 anos. Em 1937, a 
Rádio Bandeirantes surgiu como 
“Sociedade Bandeirante de Ra dio-
difusão” e, posteriormente, passou 
a se chamar Rádio Bandeirantes 
de São Paulo, a rádio até hoje é um 
dos principais veículos de comuni-
cação da América Latina, além de 
ser símbolo do rádio jornalismo de 
São Paulo e do País.

A Rádio Bandeirantes deu ori-
gem ao Grupo Bandeirantes de 
Comunicação - que, atualmente é 
composto por várias rádios, canais 
de televisão, jornais, entre ou-
tras plataformas. Foi a primeira 

emissora a ter uma programa-
ção 24 horas. Entre seus progra-
mas mais tradicionais está O Pulo 
do Gato, no ar desde 2 de abril de 
1973, com apresentação de José 
Paulo de Andrade. 

A prestação de serviço é a 
grande vocação da Rádio Ban-
deirantes AM, incluindo uma pro-
gramação voltada à Grande São 
Paulo e Baixada Santista, além 
da cobertura esportiva, principal-
mente o futebol.

A Rádio Bandeirantes tam-
bém é líder de uma rede nacional 
com afiliadas em vários estados 
do País, além de emissoras pró-
prias como: Rádio Bandeirantes 

AM 1170 de Campinas, Rádio 
Ban deirantes FM 94.9 AM 640 de 
Porto Alegre, entre outras. A 840 
AM de São Paulo, também conta 
com o reforço da 90.9 FM, estação 
que cobre a Grande São Paulo, 
Baixada Santista e o Vale do Ri-
beira (estação que atua com a 
Rádio Bandeirantes, desde 1999). 

Na última quinta-feira (7), 
a Rádio Bandeirantes infor-
mou que o programa RB News 
Bairros sai da programação nes-
te momento. A Gazeta da Zona 
Norte agradece a oportunidade 
de ter participado desse quadro 
que trouxe tantas informações 
de todas as regiões da cidade.

Vamos falar sobre depressão entre 
crianças e adolescentes

A campanha Maio Amarelo 
foi criada, pois, a Sociedade 
de Pediatria de São Paulo está 
atenta à questão do aumen-
to de casos de depressão entre 
crianças e adolescentes. Devido 
à importância e gravidade do 
assunto, e os grandes riscos fí-
sicos e psicológicos envolvidos. 
Depressão entre crianças e ado-
lescentes: pare, observe, aco-
lha. O objetivo principal é man-
ter uma discussão perene sobre 
a depressão na faixa etária pe-
diátrica, suas causas, conse-
quências, prevenção e formas 
de tratamento.

Coordenada pelo Núcleo 
de Estudos da Depressão en-
tre Crianças e Adolescentes, a 
campanha atua em vários ní-
veis e instâncias, trabalhan-
do com representantes das di-
versas áreas que lidam com 
crianças e adolescentes para 
que sejam debatidas e indica-
das, ações específicas e conjun-
tas. “Quanto antes identifica-
mos os sintomas da depressão, 
mais rápido podemos tomar as 
medidas e ações necessárias, 
para evitar que as manifesta-
ções se agravem e coloquem a 
criança, ou o adolescente em si-
tuações de risco”, pontua Vera 
Ferrari Rego Barros, coordena-
dora do Núcleo de Estudos e da 
Campanha.

O papel do pediatra é fun-
damental na observação de si-
nais que sirvam de alerta e que 
possam se antepor, a situações 
mais críticas por meio de um 
diagnóstico precoce. “Dessa 
forma, temos mais condições de 
impedir que crianças e adoles-
centes caminhem por um espa-
ço nebuloso e perigoso. Manter 
o assunto em discussão, em 

todas as suas formas e mani-
festações, com consciência de 
que ele existe, nos mantém vi-
gilante para observar e procu-
rar formas de acolher. Assim, 
a SPSP pode apresentar cami-
nhos, respostas e soluções, es-
pecialmente no mês de maio”, 
afirma Claudio Barsanti, co-
ordenador das Campanhas da 
SPSP.

Foto: Divulgação

A Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), promove este mês a 
campanha Maio Amarelo - Depressão entre crianças e adolescentes: pare, 

observe, acolha. Dra. Vera Ferrari Rego Barros fala sobre o assunto

Maio Amarelo

Cerca de 10 milhões de pessoas ainda 
não se vacinaram contra a gripe

A segunda fase da Campanha 
Nacional de Vacinação contra a 
Gripe, encerra no dia 8 de maio 
em todo o País, e apenas 36% 
(5,6 milhões) do público prio-
ritário foi vacinado nesta eta-
pa, falta cerca de 10 milhões de 
pessoas. O Ministério da Saúde 
alerta que a população deve ir 
até um posto de saúde para re-
ceber a vacina contra gripe, in-
dependente da pandemia da co-
vid-19. Os estados e municípios 
estão preparados para oferecer a 
vacina de forma segura aos gru-
pos prioritários.

A meta é vacinar 90% de to-
dos os públicos, previstos para 
as três fases da campanha. A se-
gunda fase da vacinação é dire-
cionada aos povos indígenas, 
caminhoneiros, motoristas e co-
bradores de transportes coleti-
vos, trabalhadores portuários, 

membros das forças de seguran-
ça e salvamento; pessoas com 
doenças crônicas e outras con-
dições clínicas especiais; adoles-
centes e jovens de 12 a 21 anos 
sob medidas socioeducativas; 

população privada de liberda-
de e funcionários do sistema 
prisional.

Terceira fase da campanha

A terceira fase da campanha 
terá início no dia 11 de maio e 
será dividida em duas etapas. A 
primeira ocorre no período de 11 
a 17 de maio com foco nas pesso-
as com deficiência; crianças de 6 
meses a menores de 6 anos; ges-
tantes; mães no pós -parto até 45 
dias. A segunda etapa ocorre en-
tre 18 de maio a 5 de junho e es-
tão incluídos os professores das 
escolas públicas e privadas e os 
adultos de 55 a 59 anos de ida-
de. A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe segue 
até o dia 5 de junho e a meta 
é vacinar, pelo menos, 90% de 
cada um desses grupos.

3ª fase (de 11 de maio 
a 5 de junho)

•Pessoas com deficiência
•Professores

•Crianças de 6 meses  
a menores de 6 anos

•Gestantes
•Mães no pós-parto  

até 45 dias
•Pessoas de 55 anos  
a 59 anos de idade


