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Motoristas de São Paulo 
já podem imprimir o 

CRLV sem sair de casa 

Desde a última sexta-feira 
(8) de maio, os proprietários de 
veículos de São Paulo, que pos-
suem uma frota de mais de 31 
milhões em todo o estado, já po-
dem imprimir o documento vei-
cular de suas próprias casas. 
Desenvolvido pelo Serpro para 
o Denatran, o CRLV 100% digi-
tal tem a autenticidade da im-
pressão garantida por um QR 
Code, que pode ser apresenta-
do e consultado pelos agentes 
de trânsito em uma eventual 
fiscalização.

O CRLV pode ser impresso, 
a partir do Portal de Serviços 
do Denatran ou do aplicati-
vo Carteira Digital de Trânsito 
(CDT). Para emitir o documen-
to eletrônico, é necessário que o 
proprietário esteja quite com as 
obrigações e débitos do veículo, 
junto aos órgãos de trânsito.

O CRLV 100% digital, tam-
bém já é realidade para os con-
dutores do Acre, Amazonas, 
Amapá, Bahia, Ceará, Espírito 

Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Per nambuco, Piauí, Paraná, 
Rondônia, Roraima, Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina, 
Tocantins, além do Distrito 
Federal.

Antes do prazo

De acordo com a Deliberação 
nº 180/2019 do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran), 
a data limite para que todos os 
Detrans do país disponibilizas-
sem a opção de impressão do 
CRLV aos proprietários de ve-
ículos, é 30 de junho de 2020. 
“Devido a resposta que os es-
tados precisam dar à situação 
causada pelo covid-19, o Serpro 
antecipou a integração com os 
sistemas dos Detrans, para que 
seja possível oferecer essa op-
ção ao cidadão”, ressaltou o ges-
tor da CDT no Serpro, Isidro 
Santos.

Com a determinação do 
Contran, agora, além de ter a 
facilidade de portar a versão di-
gital do CRLV no celular pelo 
aplicativo CDT, o proprietário 

do veículo também pode impri-
mir o documento a qualquer 
momento e quantas vezes for 
necessário, sem se preocupar 
com perdas, roubo ou deteriora-
ção do documento. No entanto, 
é importante que a impressão 
seja feita com qualidade, com o 
QR Code legível. Os condutores, 
também poderão salvar o docu-
mento no celular, caso não te-
nham o aplicativo CDT.
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ACSP doou cerca de 2 mil máscaras 
para Associação Beneficente Pró-PM

O Comitê de Civismo e 
Cidadania (COCCID) da Asso-
ciação Comercial de São Paulo 
(ACSP) doou, na última quin-
ta-feira (7) de maio, 2 mil más-
caras protetoras face shield, de-
senvolvidas pelo Instituto de 
Engenharia de São Paulo, para 
a Associação Beneficente Pró-
Saúde Policial Militar do Estado 
de São Paulo (PRÓ-PM).

Formalizada pelo vice-pre-
sidente da ACSP e coordena-
dor-geral do COCCID, Samir 
Nakhle Khoury, na sede da en-
tidade militar. A entrega foi di-
recionada ao Hospital da Polícia 
Militar (HPM), para melhora do 
atendimento médico, odontoló-
gico e psicológico prestado aos 
profissionais da corporação nes-
te período de pandemia. 

“Um avião despressuriza. 
Quem primeiro põe a máscara de 
oxigênio é aquele que pode te sal-
var. Portanto, Saúde e Segurança 
têm prioridade”, diz Khoury, que 
usou a metáfora para justificar a 
importância da iniciativa.

Participaram do even-
to os coronéis da PM Américo 
Massaki Higuti, diretor volun-
tário presidente da PRÓ-PM, 
Marcel Lacerda Soffner, dire-
tor voluntário de comunicação 

social; Claudia Barbosa Rigon 
Pereira, secretária-executiva da 
PRÓ-PM; Luiz Eduardo Pesce 
de Arruda, que também é mem-
bro do COCCID da ACSP, e o 
médico dr. Nilo Izukawa.
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Modelo ‘face shield’, desenvolvido pelo Instituto de Engenharia de SP, 
foi entregue pelo Comitê de Civismo e Cidadania à entidade 
para melhorar o atendimento no HPM durante a pandemia

Fundação Gol de Letra e L’Oréal Brasil 
entregaram álcool em gel para famílias da 
comunidade Vila Albertina na Zona Norte

Na última segunda-feira 
(11), foi realizada a entrega de 
álcool em gel aos moradores da 
comunidade da Vila Albertina, 
em São Paulo. A L’Oréal Brasil, 
em parceria com a Fundação 
Gol de Letra, entregou álcool 
em gel para cerca de 1.000 famí-
lias das favelas que compõem a 
Vila Albertina.

O jogador Raí falou da im-
portância da solidariedade 
nesse contexto. “União e so-
lidariedade são fundamen-
tais. Junto com a colaboração 
de empresas parceiras de lon-
ga data, como a L’Oréal, estou 
muito feliz em ajudar essas fa-
mílias atendidas pela nossa 
Fundação”.

Além da Vila Albertina, 

moradores da Vila Prudente e 
Tucuruvi receberam a doação 
de quase 10 mil unidades de 

álcool em gel em parceria com 
as ONGs Gol de Letra e Arca do 
Saber.
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Fundação Gol de Letra e L’Oréal Brasil distribuíram 
álcool em gel para cerca de 1.000 famílias

Banho e tosa em petshops entram 
para o rol de atividades essenciais

A Prefeitura do município de 
São Paulo, por meio do Decreto 
Municipal nº 59.405/2020, pu-
blicado no último dia 9 de maio, 
atendeu ao pedido do Sindilojas-
SP, para que serviços de banho e 
tosa fossem incluídos no rol das 
atividades essenciais.

Essa confirmação veio por 
meio da alteração do item 6 do 
Decreto nº 59.312/2020, que ex-
cluiu a expressão “não incluídos 
nesta exceção os serviços de ba-
nho, tosa e estética para pets”.

Após várias solicitações e reu-
niões realizadas com o secretá-
rio municipal das Subpre feituras 
e com o prefeito e o governador 
do Estado, as autoridades en-
tenderam que essa prestação de 
serviços deve estar entre aque-
las consideradas essenciais. O 
governador João Doria já havia 

sinalizado anteriormente que, 
por um equívoco, ela não havia 

sido incluída no Anexo único do 
referido decreto.
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Serviços de banho e tosa foram inclusos no rol das atividades essenciais

Aproveite que está em casa para ficar atento 
aos sinais suspeitos de câncer de pele

O isolamento social impos-
to pela pandemia relacionada ao 
novo coronavírus (SARS CoV-
2), tem permitido que as pes-
soas cuidem mais de si mesmas 
em vários aspectos: seja com ali-
mentação mais saudável, prá-
tica de exercícios em casa, ou 
passando mais tempo com a fa-
mília. Então, por que não apro-
veitar também para cuidar da 
nossa pele?

Como maio é o Mês Inter-
nacional de Combate ao Mela-
noma, este é um ótimo momento 
para aprender a identificar pos-
síveis sinais da doença. Apesar 
de ser o menos incidente dos 
cânceres de pele (são estima-
dos 8.450 novos casos por ano), 
melanoma é o tipo mais agres-
sivo. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS), estima que 55 mil 
pessoas morram por conta da 
doença todos os anos, o que re-
presenta seis mortes por hora.

Pensando nisso, o dr. An-
tônio Carlos Buzaid, diretor ge-
ral do Centro Oncológico da 
Beneficência Portuguesa de 
São Paulo e membro do Comitê 
Gestor do Centro de Oncologia 
do Hospital Israelita Albert 
Einstein, traz algumas dicas 
para a realização do autoexa-
me. “Como a maioria das pesso-
as está em casa, usar esse tem-
po para observar todo seu corpo 
e analisar se há pintas ou man-
chas que se enquadrem na regra 
ABCDE”, sugere o médico. Essa 
regra foi criada para contribuir 
com o diagnóstico precoce e cada 
letra representa um ponto a ser 
analisado:

Assimetria: uma metade 
da pinta ou mancha é diferente 
da outra parte;

Borda: as bordas são 

irregulares, entalhadas ou den - 
tadas;

Cor: muitas vezes apresen-
tam cor desigual. Tons de preto, 
marrom e canela ou áreas bran-
cas, cinza, vermelha ou azul po-
dem estar presentes;

Diâmetro: o diâmetro é 
maior que 5 milímetros;

Evolução: uma pinta ou 
mancha vem mudando de ta-
manho, forma, cor, aparência ou 
coçando ou sangrando.

O oncologista ressalta que es-
ses sinais não significam que você 
esteja com melanoma, mas são 
um indicativo para procurar por 
um dermatologista. Com base no 
estágio da doença e outros fato-
res (como idade e saúde geral do 
paciente), as principais opções de 
tratamento para melanoma são: 
cirurgia, terapia-alvo, quimiote-
rapia, imunoterapia e radiote-
rapia. Mediante os avanços dos 
estudos sobre a linha terapêuti-
ca mais adequada para cada per-
fil de paciente, identificou-se que 

existem dois tipos de melanoma: 
o que apresenta mutação genéti-
ca (como o gene BRAF) e o que 
não apresenta.

Para os casos em que há mu-
tação no gene BRAF - cerca de 
50% dos pacientes -, uma moda-
lidade de tratamento muito efe-
tiva é a terapia-alvo. Este tipo de 
tratamento consiste em medica-
mentos administrados por via 
oral que atacam as células tumo-
rais que são portadoras da muta-
ção do BRAF e poupam as células 
normais, o que garante menos 
efeitos colaterais, por exemplo.

Durante todo o mês de maio, 
especialistas e associações de pa-
cientes se mobilizam para com-
bater o câncer melanoma com 
campanhas de conscientização 
sobre a doença e como rea lizar o 
autoexame para obter o diagnós-
tico precoce. É importante lem-
brar que o autocuidado também 
deve ser dedicado ao maior órgão 
do nosso corpo, que nos protege 
de tudo: a nossa pele.
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Maio é o Mês Internacional de Combate ao Melanoma; diagnóstico precoce é 
fundamental para aumentar as chances de cura desse câncer de pele agressivo

José Paulo de Andrade completa 78 anos
José Paulo de Andrade nas-

ceu em São Paulo (SP), em 
18 de maio de 1942, forma-
do em Direito pelas Faculdades 
Metropolitanas Unidas (FMU/
SP). Conseguiu sua primei-
ra oportunidade de trabalho 
no Jornalismo no Grupo Ban-
deirantes, por indicação do 
seu colega de sala no Ginásio e 
Colégio Pasteur, Atílio Riccó. O 
Direito, então, ficou de lado e 
Andrade enveredou, de vez no 
mundo do rádio.

Chegou à Rádio Bandei-
ran tes AM 840 em feverei-
ro de 1963, onde atuou tam-
bém no Esporte, como narrador. 
Chegou a apresentar um pro-
grama matinal de variedades, 
de segunda a sexta-feira, na 
Difusora AM de Jundiaí (SP), 
com Plínio Vicente, durante al-
guns anos. Foi diretor do De-
partamento de Jornalismo da 
Rádio Bandeirantes, em um pe-
ríodo conturbado da política 
brasileira de 1977 a 1994. Após 
sofrer um enfarto, foi obrigado 
a diminuir o ritmo de trabalho 
e manteve somente a função de 
apresentador.

Com a inauguração da TV 
Bandeirantes, em 1967, também 
se tornou referência na telinha, 
foi narrador do programa de luta 
livre Campeões do 13, e também 
âncora de telejornais como Band 
Cidade e Jornal de São Paulo. 
Completou 47 anos no comando 
de O Pulo do Gato, um dos pro-
gramas de maior audiência do 

rádio brasileiro. É o programa 
que está, ininterruptamente há 
mais tempo no ar.

Entre outras funções, José 
Paulo de Andrade já atuou na 
Rádio Bandeirantes como re-
pórter de campo, locutor espor-
tivo, comentarista, apresenta-
dor e, por muitos anos, diretor 
de Jornalismo da emissora.
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Zé Paulo comemora 78 anos


