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“Câncer de pele: posso tomar sol sem medo?” é 
tema de live em parceria com dr. Drauzio Varella

Com a proximidade do ve-
rão, aumentam também as dú-
vidas sobre os cuidados necessá-
rios quanto à proteção contra os 
raios solares, que podem ocasio-
nar Câncer de pele. De acordo 
com o Inca - Instituto Nacional 
de Câncer, - cerca de 180 mil 
novos casos da doença surgem, 
por ano, no Brasil. Esse tipo de 
Câncer é fácil de prevenir e, em-
bora pouco letal, em muitos ca-
sos exige intervenção cirúrgica. 
O diagnóstico precoce aumenta 
em 90% as chances de cura.

Com o intuito de esclarecer 
a população sobre os cuidados e 
a prevenção contra o Câncer de 
pele, o Grupo DPSP - responsá-
vel pelas Drogarias: Pacheco e 
Drogaria São Paulo - promove 

no próximo dia 16 de dezem-
bro, às 18 horas, a live “Câncer 
de Pele: posso tomar sol sem 
medo?” com o dr. Drauzio Va-
rella. O médico irá conversar 
com a dra. Jade Cury Martins, 
dermatologista da Universidade 
Federal de São Paulo, com espe-
cialização em Oncologia cutâ-
nea no Hospital das Clínicas 
da Universidade de São Paulo e 
com os farmacêuticos do Grupo 
DPSP, Rejane Cardona e Felipe 
Zukurov.

A live trará informações 
úteis para que todos possam 
aproveitar o verão sem arris-
car a saúde da pele, que é o 
maior órgão do nosso corpo. 
Durante a transmissão, o dr. 
Drauzio Varella e convidados 

vão responder as principais dú-
vidas dos internautas. O bate -
papo será transmitido ao vivo 
no Instagram @sitedrauziova-
rella. Além disso, a live aconte-
ce simultaneamente nos canais 
oficiais das Drogarias: Pacheco 
(@drogpacheco) e da Drogaria 
São Paulo (@drogariasaopau-
lo). saúde para a população.

Agende-se:
Live com o dr. Drauzio Varella I 
Câncer de pele: posso tomar sol 
sem medo?
Data: 16/12, às 18 horas
Ao vivo, pelo Instagram @site-
drauziovarella e nos canais das 
Drogarias: Pacheco (@drogpa-
checo) e Drogaria São Paulo (@
drogariasaopaulo).

Dose adicional contra a Covid-19 já 
chega a 6 milhões de pessoas em SP

A imunização contra a 
Covid-19 no Estado de São 
Paulo, já aplicou cerca de 6 mi-
lhões de doses adicionais desde 
o início de sua indicação, em se-
tembro último. Somente a par-
tir do dia 1º de dezembro, 1,1 
milhão de pessoas tomaram a 
dose adicional em São Paulo. O 
número representa quase 20% 
do total de doses adicionais apli-
cadas, desde quando a estraté-
gia começou em setembro. 

“SP é o Estado que mais va-
cina no País. Já são quase 6 mi-
lhões de pessoas que receberam 
a dose adicional. É fundamental 
que todos tomem a dose de re-
forço para garantir uma maior 
imunização. Ao avançar na vaci-
nação, estamos protegendo a po-
pulação”, destacou João Doria.

Na última semana, São 
Paulo anunciou a redução de 
cinco para quatro meses no in-
tervalo de administração do re-
forço, mediante recomendação 
do Comitê Científico do Coro-
navírus do Estado de São Paulo, 
diante do atual cenário epide-
miológico da doença no mundo, 
e a proximidade das festividades 
de final de ano.

“Reduzimos o intervalo de 
aplicação das doses baseados 
na recomendação do Comitê 
Científico e de estudos publica-
dos em uma das maiores revis-
tas científicas do mundo”, des-
taca a coordenadora do Plano 
Estadual de Imunização (PEI), 
Regiane de Paula.

Mesmo assim, ainda há cer-
ca de 3,4 milhões de pessoas que 

ainda não tomaram a segunda 
dose da vacina de Covid-19. Por 
isso, a recomendação é de que 
essas pessoas busquem os postos 
para se imunizar e, assim, con-
cluir o esquema vacinal antes do 
Natal e Ano Novo.

O balanço contabiliza 806,7 
mil pessoas que ainda precisam 
completar o esquema vacinal 
com o imunizante do Butantan/
Coronavac, outras 845,3 mil da 
Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e 1,7 
milhões da Pfizer/BioNTech.

Entre as faixas etárias, os jo-
vens são a maioria entre os que 
precisam se vacinar com a se-
gunda dose. São 1,1 milhão de 
pessoas entre 12 e 19 anos e 926 
mil entre 20 e 29 anos que ain-
da não completaram o esquema 

vacinal. Entre os 30 e 39 anos 
são 600 mil, já entre 40 e 49 
anos são 376 mil e entre 50 e 
59 anos são 236 mil pessoas. 
Os idosos acima de 60 anos são 
a menor parcela dos que preci-
sam se imunizar com 176 mil 
pessoas.

Para completar o esquema 
vacinal contra Covid-19, são ne-
cessárias duas doses para a va-
cina do Butantan (intervalo de 
28 dias), da Fiocruz (8 semanas) 
e Pfizer (21 dias). Caso o prazo 
seja ultrapassado, é fundamen-
tal que o cidadão procure um 
posto assim que possível para 
orientações e para completar a 
imunização. O esquema vacinal 
da Janssen prevê apenas uma 
dose.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Dose adicional contra Covid-19 deve ser aplicada com um intervalo 
de 4 meses após a segunda dose ou dose única

Dicas para preparar 
o carro para viagens 

de fim de ano

É hora de pensar na manu-
tenção do carro para as viagens 
de fim de ano e férias, agora que 
a maior parte da população está 
vacinada e podemos passear 
com segurança. Usando veícu-
lo próprio ou alugado, é preciso 
tomar alguns cuidados para não 
ficar na estrada.

O engenheiro mecânico De-
nis Marum, que há mais de 35 
anos trabalha no ramo auto-
motivo e autor do webcurso 

Mecânica Básica e Manutenção 
do Carro, dá seis dicas básicas:

Pneus: não podem estar carecas 
ou com bolhas, não insista! Nessa 
época de chuvas é imprescindível 
ter pneus em bom estado;
Correias: Dentada e Serpen-
tina devem ser trocadas a cada 
três anos ou 50.000km. Se que-
brar na estrada é guincho mais 
todo o décimo terceiro!;
Freios: verificar espessura de 
pastilhas e discos, aproveite e 
substitua o óleo de freio para não 
correr o risco de ficar sem freios 
na descida da serra;

Óleo do motor: se o carro 
tem alto consumo de óleo, me-
lhor não ir para estrada, troque 
o óleo e filtro de óleo, você não 
gastará dinheiro, mas investin-
do na vida longa do seu motor;
Água do sistema de arrefe-
cimento do motor: também 
não pode ter histórico de con-
sumo. Na estrada tudo é mais 
difícil, resolva os vazamen-
tos antes de sair de casa, mes-
mo que a distância seja curta. 
Superaquecimento do motor é 
outro problema sério que pode-
rá estourar seu cartão;
Alinhamento e balancea-
mento, estes serviços economi-
zam combustível e prolongam a 
vida dos pneus.

É melhor prevenir do que 
remediar ou fazer manutenção 
para não gastar com guincho e 
fazer uma boa viagem!

O engenheiro mecânico De-
nis Marum tem um “Curso de 
Mecânica Básica” em vídeo por 
R$ 20,00, e dois e-books sobre 
Mecânica preventiva e manu-
tenção com custo de R$ 10,00 
cada. Vendas: www.denismarum. 
com.br ou https://go.hotmart.
com/C55386626W ou https://bit.
ly/3mDvGxh

Foto: Fernando Brasil on Unsplash

VOO DA BORBOLETA - 
UMA HISTÓRIA DE FLO-
RES CIMENTO, de Cristiane 
Riccitella (Editora Multifoco). O 
voo da borboleta é uma narrativa 
baseada na analogia entre a vida 
e o processo de metamorfose da 
lagarta, até que se torne borbo-
leta. Em oito capítulos, são apre-
sentadas ao leitor muitas histó-
rias de superação. Os desafios 
abordados no livro estão relacio-
nados aos relacionamentos, mu-
danças de carreira, problemas de 
saúde de familiares, depressão, 

desafios da Pandemia da 
Covid-19, entre outros. São 
demonstrados, a partir de 
experiências pessoais, o ca-
minho para o amadureci-
mento e, de como é possível 
ressignificar episódios dolo-
rosos. O livro pretende au-
xiliar os leitores a encontra-
rem leveza e bem estar, a 
partir do autoconhecimen-
to e mudanças de olhares. 
Embora os relatos sejam 
pessoais as dores relatadas 
são comuns no processo de 
amadurecimento emocio-
nal, sendo o tema rele-
vante para população 
adulta, especialmen-
te pelo aumento gra-
dual de casos de ansie-
dade e depressão pelo 

mundo. Ao final do livro, 
você perceberá que, mesmo 
sem alcançar a vida ideal do 
“senso comum,” é possível 
aprender a ser feliz. O livro 
será vendido pelo site da 
editora: https://editoramul-
tifoco.com.br/loja/produc-
t/o-voo-da-borboleta-uma
-historia-de-florescimento/ 
- Valor: R$39,90

O REI DESCALÇO, de 
An drew Jordan Nance 

(Editora Caminho Suave). Era 
uma vez um jovem rei chamado 
Ricardo. Ele tinha um bom cora-
ção, mas era um tanto distraído. 
Certo dia, enquanto caminhava 
descalço pela rua e olhava para 
o céu, bateu o pé numa pedra e 
se machucou. Frustrado, tomou 
uma decisão: queria cobrir todo 
o reino com couro para que nin-
guém mais sentisse essa dor. Só 
que ele não imaginava que sua 
ideia causaria tanta confusão. 
Link da editoria: https://www.
livrariadavila.com.br/o-rei-des-
calco-755674/p - Preço: R$ 41,90

Alunos realizam intervenção urbana 
com o tema “Gato preto dá sorte”

Quem passava pela Avenida 
Nossa Senhora do Loreto no úl-
timo dia 1º de dezembro pôde 
observar a intervenção urba-
na realizada com a participação 
dos alunos do 5º ano da escola 
estadual Miguel Vieira Ferreira.  
Acompanhados da professora 
de arte Patrícia Maria (auto-
ra do projeto) e com as profes-
soras parceiras Adriana, Denize 
e Sibele, os alunos percorre-
ram a Avenida Nossa Senhora 
do Loreto usando máscaras de 
gato. 

A iniciativa contou com, 
aproximadamente 50 alunos, 
alguns carregavam gatos pin-
tados que ficariam espalhados 
pela avenida com a intenção 
de serem recolhidos pelos pas-
santes. O nome adotado para o 
projeto foi “Gato preto dá sor-
te”, uma vez que a intenção 
principal foi desmistificar que 
o gato preto dá azar. Além dis-
so, a intervenção buscou traba-
lhar a conscientização a respei-
to da importância da castração 
e o combate ao abandono dos 
felinos.

Os alunos pintaram em pa-
pelão 27 gatos gigantes, al-
guns deles eram pretos e to-
dos seguiam com QRcode que 

indicava que se você tivesse 
achado um gato preto, era para 
ir até a escola, retirar um prê-
mio. Afinal, gato preto dá sorte. 
No Qrcode também continha in-
formações sobre a importância 
da castração, locais com castra-
ção gratuita e até uma clínica 
veterinária Dream Pet (Avenida 
Ede, 983) que se propôs a dar 
um super desconto para quem 

levasse o QRcode. “Foi uma ex-
periência inédita para os alu-
nos. Ouviram as mais diferen-
tes manifestações das pessoas 
nas ruas. Alguns reclamaram 
do barulho... mas precisavam 
mesmo fazer barulho e muitos 
apoiaram a iniciativa deixando 
os alunos com a sensação de de-
ver cumprido”, relatou a profes-
sora Patricia Maria.

Foto: Divulgação

Alunos do colégio estadual Miguel Vieira Ferreira participaram de 
intervenção urbana na Avenida Nossa Senhora do Loreto
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