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Rosinha – Do Brasil - A laureada recifense, 
lastreando-se nas obras de Cecília Meireles, de quem é 
fã, desde seus nove anos, criou uma obra rimada, com 
lindos e interessantes grafi smos, da própria autora, tendo 
como cenário o Mar. Poesia em alta, numa justa e linda 
homenagem.

O Mar de Cecília
Tzvetan Todorov – Unesp – O fi lósofo 

historiador, falecido neste ano, traça um perfi l 
das pessoas que viveram nos variados campos 
de concentração na Europa. Com muita frieza, 
lastreado em depoimentos e documentos, traz 
a lume fatos que desanuviam certos momentos, 
e corroboram outros. Não é um mero atacar o 

escopo nazista, e sim analisa-lo. As reações avaliadas, cau-
sam um profundo impacto. Profundamente esclarecedor.

Diante do Extremo

Italo J. Passanezi Fasanella – Sagrada 
Família – Lastreado 100% no Querigma - ensi-
namentos católicos – o bem intencionado autor, 
no fi rme propósito de fortalecer a família, em 
sua mais extensa defi nição, propõe posicio-

namentos para sua manutenção e fortalecimento. Ele 
crê que a indissolubilidade da família, aplicando-se os 
preceitos cristãos, seja o reduto necessário para o bem 
estar pessoal e social. Oportuno.

Famílias Renovadas pelo Poder
do Espírito Santo

Magele Valdo Ribo Perea – Bridge & 

Books – Autora psicóloga, lançou interessante 
trabalho que possibilita a qualquer pessoa,(re)

descobrir-se, lastreada em cinco eixos fundamentais, 
para o autoconhecimento: Eixo físico; conhecimento; 
emocional, relacional e transcendental. Sua integração 
tem o condão de potencializar, em cem dias, fatores in-
trínsecos ao ser, que poderão estar dormentes e faze-los 
eclodir, levando seu praticante à plena satisfação, pessoal 
ou profi ssional . Factível.

100 Dias para Mudar e Ativar 
o Potencial para Liderar a Sua 
Vida Através do X Five

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

INICÍO MINHA COLUNA comentando a atitude do apresen-
tador do Jornal da Globo, num ato de racismo. Ele é acusado, após 
ter um vídeo polêmico vazado na internet. Há 12 anos na Globo o 
jornalista foi muito criticado nas redes sociais, onde ele aparece 
durante o intervalo do Jornal da Globo xingando e fazendo ofensas 
racistas.

NAS IMAGENS, O JORNALISTA APARECE AO LADO 

DE UM COMENTARISTA. Ele está num local em frente á Casa 
Branca, sede do governo Norte-Americano. Ao ouvir um carro 
buzinando na rua, Waack  fi ca irritado e solta o ataque racista que 
por uma questão de ética não vou publicar na coluna. A direção 
da Globo não quis se manifestar sobre o assunto.

A RECORD E A RÁDIO JOVEM PAN, DONA DO FORMATO 

DO ‘PÂNICO’, estão negociando um acordo que pode garantir 
a sobrevivência  do humorístico por pelo menos mais um ano. A 
atração deixará de ser veiculada pela Band no fi nal do ano como 
já antecipou a coluna.

COM APENAS NOVE ANOS DE CARREIRA COMO 

APRESENTADOR de programas adultos, Rodrigo Faro ganha 
hoje quatro vezes mais que Xuxa Meneghel. Recebe R$ 700 mil 
mais merchandsing, chegando a 2,2 milhões por mês. Enquanto 
a apresentadora tem o salário de R$ 300 mil mais R$ 200 mil de 
merchandsing.

A MODA AGORA NA GLOBO É ‘A DANÇA DAS CADEI-

RAS’. Isso porque a emissora  está passando por modifi cações em 
todo seu jornalismo. O diretor geral, Carlos Henrique Schroder, 
vem realizando algumas trocas de apresentadores nos telejornais. 
Segundo ele é para não cansar os telespectadores. 

A JORNALISTA CRISTIANE PELAJO FICOU IRRITADA 
durante o ‘Jornal da Globo News’,  na sexta feira (dia 3). Ela teve 
problemas de áudio quando uma repórter mostrava uma matéria e 
o som sumiu. Cristiane falou: “Não é assim que se faz jornalismo”. 
Chamou o comercial e não voltou mais a apresentar o jornal.

LONGE DAS NOVELAS DA GLOBO desde o fi m de ‘A Regra 
do Jogo’, março do ano passado, a atriz Carolina Dieckman leva a 
vida de anônima nos Estados Unidos. Lá, ela estuda cinco horas por 
dia, vai a escola de bicicleta, faz mercado e faxina, além de cozinhar 
para o marido. Disse á coluna que tão já não voltará ao Brasil.

NO PRÓXIMO DIA 7 DE DEZEMBRO, O CANAL CLIMA 

TEMPO, da SKY, estará gravando para exibir em rede nacional o 
concurso ‘Miss Imprensa 2017’, numa choperia na zona leste de 
São Paulo. Serão 20 candidatas. Profi ssionais da área estarão no 
juri. A produção é de Débora Moro.

FRASE FINAL: A imprudência costuma anteceder a calamidade.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0814072-58.1997.8.26.0100. A DRª. Leticia Antunes
Tavares. Juíza de Direito da 14ª VC do Foro da Capital - SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Tubospel Indústria e Comércio De Embalagens Ltda, CNPJ Nº 47.352. 240/0002-08, representada
pelos seus sócios e Fernando Antonio Do Espirito Santo CPF Nº 570.570.288-49, RNE 3588016, Jose
Carlos Marino Barone, CPF Nº 66.065.378-72 RNE 2743097 que Major Administração Comercio E
Participações Ltda, lhe ajuizou ação de cobrança objetivando receber a quantia de R$ 22.800,00
referente aos aluguéis vencidos e não pagos. Foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital, para que em
20 dias a fluir após o prazo supra do edital pague o debito corrigido ou embarque a ação (incluindo
custas e honorários advocatícios de 10% sobre o débito atualizado), e requerimento do credor,
expedição de mandado de penhora e avaliação de bens. Ficando advertido de que Será nomeado
curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 25 de Setembro de 2017.                                                   (11 e 14)

Cooperativa Habitacional Anjos da Guarda
Edital de Convocação

O Presidente da entidade Cooperativa Habitacional Anjos da Guarda, convoca os
senhores associados para reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 14 de Junhode 2015em primeira chamada as 19:30 horas e em
segunda chamada as 20:00 horas na sede da entidade para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1. Dissolução Voluntária da Cooperativa; 2. Eleição e
Nomeação do liquidante da cooperativa; 3. Eleição dos Membros do Conselho
Fiscal exercício 2009 a 2015; 4. Alteração da Denominação Social.

São Paulo, 16 de Maio de 2015
José Carlos Camilo Dos Santos - Presidente

E.L.E.N.A. Empreendimentos da Livre Empresa Nacional S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam os acionistas, convidados a reunirem-se em AGOE, a realizar-se no dia 23/11/17, às 10hrs, na sede 
social à Rua Itabaiana, nº 328, SP/SP, , para deliberarem: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da 
Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/16; 
b) Atualização do capital social; c) Aumento do capital social; d) Notícia da doação de ações; e) Alteração do 
Estatuto Social, conforme alterações anteriores; f) Reforma parcial do Estatuto Social; g) Consolidação final do 
Estatuto Social; h) Outros assuntos de interesse social. São Paulo 08/11/17. A Diretoria. (09, 10 e 11/11/2017)

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

São eles o foco de um dos 
serviços oferecidos à co-
munidade pela Faculdade 

de Odontologia (FO) da USP, 
localizada no campus Cidade 
Universitária.

“Os manejos clínico e odon-
tológico, principalmente os 
invasivos, quando executados 
em pacientes especiais, não 
seguem a mesma receita daque-
les feitos em normoreativos.”, 
explica a professora Marina He-
lena Cury Gallottini, coordena-
dora do Centro de Atendimento 
a Pacientes Especiais, o Cape. 
“Um exemplo é a extração 
dentária de um portador de 
hemofilia. Existem técnicas 
específi cas para realização do 
tratamento sem que prejudique 
a saúde geral do paciente. As-
sim como para os cardiopatas, 
transplantados de órgão que 
recebem imunossupressores e 
portadores do vírus HIV.”

Fundado em julho de 1989, o 
serviço se tornou referência na 
área em toda a América Latina. 
“Os pacientes especiais não 
encontravam esse atendimento 
diferenciado em nenhum outro 

Atendimento realizado na Faculdade de Odontologia da USP. 

Pacientes especiais recebem 
atendimento odontológico na USP
Pessoas com paralisia cerebral, distrofi a muscular, defi ciências mentais, insufi ciência renal, diabéticas 
e hepatite enquadram-se em um grande grupo que podemos chamar de pacientes especiais
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s com HIV, que se identifi caram 
com um lugar onde encontra-
riam uma atenção odontológica 
especial. 

Surgiram pacientes com pa-
ralisia cerebral, transplantados, 
com doenças sistêmica, crôni-
cas e infectocontagiosas, por-
tadores de síndrome de Down, 
de distúrbio neuropsicomotor 
e psicológicos. Em 28 anos de 
existência, o centro passou 
de cinco para 12 consultórios 
odontológicos trabalhando si-
multaneamente, com cerca de 
12 mil pacientes cadastrados. 
Por mês, são atendidas de 900 a 
1.200 pessoas, indo desde con-
sultas de rotinas e tratamentos 
simples até processos mais 
complexos e microcirurgias.

“Os pacientes percebem que o 
controle da saúde bucal interfere 
no controle da saúde geral, e tal 
equilíbrio acaba sendo favorável 
para eles mesmos. É por isso que 
temos uma grande assiduidade 
nos tratamentos”, diz Marina. 
Com cerca de 10 mil atendimen-
tos anuais, o serviço gratuito 
também é referência de pesquisa 
e ensino (Jornal da USP).

lugar sem ser o Cape, muito 
por conta de uma lacuna na 
formação da maioria de nossos 
dentistas”, afi rma. Ao contar a 
história do centro, a professora 
lembra que na década de 1980, 
a comunidade médica e odon-
tológica estava amedrontada 
com a dispersão do vírus HIV. 

Atentos ao problema, os pro-
fessores Ney Soares de Araújo 

e Myaki Issao — na época, 
respectivamente vice-diretor 
e diretor da Faculdade de 
Odontologia — idealizaram um 
ambiente onde o atendimento 
poderia ser feito com seguran-
ça, tanto para os pacientes com 
HIV como para os profi ssionais, 
e assim nasceu o Cape. O nome 
abrangente da iniciativa atraiu 
muitas pessoas, não apenas 

Conhecido como o período 
de transição entre a infância 
e a adolescência, a puber-
dade marca as mudanças 
físicas e biológicas no corpo 
dos meninos e das meninas. 
Em geral, essa fase demora 
de dois a quatro anos e ocor-
re entre os 10 e os 13 para 
as garotas e entre os 12 e os 
14 para os garotos. É nesse 
estágio que o crescimento 
se acelera e tem início a 
produção dos hormônios 
sexuais, estrógeno para o 
sexo feminino e testosterona 
para o masculino.

Entre as várias mudan-
ças, é nesse período que 
os pelos aparecem pelo corpo, a pele 
fi ca passível de acnes e espinhas e o 
organismo se torna apto para procriar. 
Nas meninas, os seios crescem e surge 
a menstruação. Nos meninos, além dos 
primeiros fi os de barba a voz engrossa, 
desponta o pomo de adão e eles pas-
sam a ejacular. Mas algumas crianças 
apresentam a puberdade precoce, 
esses sinais se revelam em garotas de 
8 anos e em garotos de 9.

“Com isso, surgem as mamas, os pe-
los pubianos, o crescimento testicular 
ou peniano antes do tempo,”, explica 
a endocrinologista. Louise Cominato, 
secretária do Departamento Científi co 
de Endocrinologia da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo (SPSP). Com 
a puberdade precoce e o desenvol-

Puberdade precoce e suas consequências
“Como são jovens demais, 
as meninas e os meninos 
não têm maturidade para as 
mudanças no corpo, além da 
disparidade com os colegas 
da mesma idade”, confi rma 
a endocrinologista. A pu-
berdade precoce pode ser 
causada por vários fatores 
como alterações no sistema 
nervoso central, problemas 
nas glândulas adrenais e 
tumores nos ovários ou 
nos testículos, e pode até 
ser genético. “As causas 
devem ser investigadas por 
um endocrinologista pediá-
trico, médico que também 
recomendará o tratamento 

adequado”, indica Louise Cominato.
Inicialmente, o endocrinologista pe-

diátrico fará uma consulta para saber 
da história do paciente e um exame 
físico, além de pedir alguns exames 
laboratoriais e de imagem que irá au-
xiliá-lo no diagnostico da causa dessa 
precocidade. “O tratamento deve ser 
iniciado rapidamente. O acompanha-
mento deve ser feito a cada três ou 
quatro meses até o fi nal do tratamento”, 
explica a médica. Apesar de atingir 
mais as meninas, as decorrências são 
semelhantes. “O que difere é que o 
menino tem mais chance de que essa 
puberdade aconteça em consequência 
de uma doença mais grave, como um 
tumor de sistema nervoso central”, 
conclui a médica (SPSP).

vimento das características sexuais 
antecipadamente, há um refl exo no 
corpo da criança. “A velocidade de cres-
cimento aumenta e ocorrem mudanças 
na composição corporal, com aumento 
da musculatura e distribuição de gordura 
diferenciada”, atesta a especialista.

Em contrapartida, ressalta a médica, 
existe consequência na altura fi nal des-
sas crianças. “A perda de altura fi nal é 
uma das principais complicações, pois, 
com o aparecimento da puberdade pre-
coce, ocorre um avanço na idade óssea 
e fechamento da placa de crescimento, 
portanto a criança terá menos tempo 
para crescer e fi cará com altura menor 
do que a esperada”, afi rma.

Além das mudanças físicas, exis-
tem também alterações psicossociais. 
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