O que está na moda
em casamento?
GARNIERE CHARLES
Para os casamentos de dia, ao ar livre, a tendência
é optar por ternos mais claros. Para casamentos à
noite, uma cor muito utilizada é o azul royal. Também estão se tornando populares entre os noivos os
ternos com estampa, como xadrez, e de cores mais
fortes como o vinho ou marsala. Pág 4.
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Fundação Hospitalar
São Francisco lançar o
livro “Cuidar do amor
de alguém”
Cuidar do Amor de Alguém, esse foi o nome escolhido
para o livro lançado pela Fundação Hospitalar São Francisco
que narra os desafios, conquistas e sentimentos dos profissionais de saúde que trabalharam durante todo o pico da
pandemia frente a doença. Pág. 2

5G chegará às capitais
do país até julho de
2022, mas não de forma
integral, diz ministro das
Comunicações
Fábio Faria prevê forte competição para implementar rapidamente a tecnologia e diz que
caberá ao governo ‘só festejar’. Pág. 3
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NOVEMBRO AZUL

Fundação
Hospitalar São
Francisco lançar o
livro “CUIDAR DO
AMOR DE ALGUÉM”

O câncer de próstata, tipo mais comum
entre os homens, é
a causa de morte de
28,6% da população
masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um
homem morre a cada
38 minutos devido ao
câncer de próstata, segundo os dados mais
recentes do Instituto
Nacional do Câncer
(Inca).

O QUE É A PRÓSTATA?
É uma glândula do
sistema
reprodutor
masculino, que pesa
cerca de 20 gramas, e
se assemelha a uma
castanha. Ela localiza-se abaixo da bexiga e
sua principal função,
juntamente com as
vesículas seminais, é
produzir o esperma.

SINTOMAS:

Na fase inicial, o
câncer de próstata
não apresenta sintomas e quando alguns
sinais começam a aparecer, cerca de 95%
dos tumores já estão
em fase avançada, diﬁcultando a cura. Na
fase avançada, os sintomas são:
• dor óssea;
• dores ao urinar;
• vontade de urinar com frequência;
• presença de sangue na urina e/ou no
sêmen.

FATORES DE RISCO:
• histórico familiar
de câncer de próstata:
pai, irmão e tio;
• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de
câncer;
• obesidade.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO:

A única forma de
garantir a cura do
câncer de próstata é
o diagnóstico precoce.
Mesmo na ausência
de sintomas, homens
a partir dos 45 anos
com fatores de risco,
ou 50 anos sem estes
fatores, devem ir ao
urologista para conversar sobre o exame
de toque retal, que
permite ao médico
avaliar alterações da
glândula, como endurecimento e presença
de nódulos suspeitos,
e sobre o exame de
sangue PSA (antígeno
prostático especíﬁco).
Cerca de 20% dos pacientes com câncer de
próstata são diagnosticados somente pela
alteração no toque retal. Outros exames poderão ser solicitados
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Novembro
Azul: mês
mundial de
combate ao
câncer de
próstata

se houver suspeita de
câncer de próstata,
como as biópsias, que
retiram fragmentos
da próstata para análise, guiadas pelo ultrassom transretal.
A indicação da melhor forma de tratamento vai depender
de vários aspectos,
como estado de saúde
atual, estadiamento
da doença e expectativa de vida. Em casos
de tumores de baixa
agressividade há a
opção da vigilância
ativa, na qual periodicamente se faz um
monitoramento
da
evolução da doença
intervindo se houver
progressão da mesma.
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Cuidar do Amor
de Alguém, esse foi o
nome escolhido para o
livro lançado pela Fundação Hospitalar São
Francisco que narra
os desaﬁos, conquistas
e sentimentos dos proﬁssionais de saúde que
trabalharam durante
todo o pico da pandemia frente a doença.
Em entrevista à
Rádio Band de Belo
Horizonte,
Adriana
Melo, autora e Superintendente de Serviços Hospitalares do
Comitê de Planejamento Frente à Covid-19,
conta que através dos
proﬁssionais de saúde contamos como foi
para cada um deles a
experiência enquanto
proﬁssional de saúde e
pessoa. “ Nosso hospital teve parte dele para
atendimento a Covid
e parte não Covid, as-

sim conseguimos dar
uma dimensão para
as pessoas de como foi
tratado isso dentro do
hospital, ”comenta.
Toda a renda do livro será revertida para
construção de banheiros para pacientes que
fazem tratamento contra o Câncer na Fundação.

SERVIÇO
LIVRO: CUIDAR DO
AMOR DE ALGUÉM
COMPRA:

https://painel.dupay.
com.br/app/cuidardoamordealguem
 O livro pode ser retirado
de segunda a sexta-feira,
de 9h às 18h, no próprio
Hospital São Francisco de
Assis, com sede na rua Itamaracá, nº 581 – Concórdia.

POR FERNANDA
ALEXANDRE
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5G chegará às capitais do país
até julho de 2022, mas não de
forma integral, diz ministro
das Comunicações
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Fábio Faria prevê forte competição para
implementar rapidamente a tecnologia e diz
que caberá ao governo ‘só festejar’
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Atlético MG vence
Grêmio por 2x1 e
se aproxima ainda
mais do título do
Brasileirão
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Ministro das Comunicações,
Fábio Faria | (Brasília - DF)

Os anúncios contidos, nesta
edição, são de única e exclusiva responsabilidade dos
anunciantes, não tendo o
Jornal o Giro qualquer responsabilidade sobre o conteúdo e veracidade de tais
anúncios, inclusive pelo fato
de que os espaços para tais
são abertos a terceiros, empresários e/ou prestadores de
serviços com os quais Jornal
o Giro não tem relacionamento de qualquer espécie,
e sobre os quais o Jornal o
Giro não tem nenhuma condição de exercer fiscalização
e muito menos garantir a
efetividade dos produtos ou
serviços anunciados.

BRASÍLIA - O ministro das Comunicações, Fábio Faria, avalia que o leilão do 5G,
que deve ser concluído
nesta sexta-feira, é um
sucesso. Para ele, o fato
de não haver novas
empresas estrangeiras
na licitação nao comprometeu o resultado,
que, na sua avaliação,
vai resultar em uma
forte competição entre
as teles para deﬁnir
qual será a primeira a
ofercer o 5G no país.
Ainda assim, o consumidor vai ter que
esperar.
E você com isso?
Veja 5 coisas que a chegada do 5G pode mudar na sua vida
Em entrevista ao
GLOBO, Faria aﬁrmou

que todas as capitais
serão atendidas com
a tecnologia até julho
de 2022, mas isso não
valerá para todos os
bairros das cidades no
primeiro momento.
Ao ser perguntado
se é mesmo factível
que as empresas cumprirão a exigência do
edital de prover 5G
nas capitais até o ﬁm
do primeiro semestre
de 2022, o ministro explicou que será ainda
uma cobertura limitada.
- Não é cobertura
integral da capital. Mas
nós teremos as 27 capitais com 5G. Talvez nas
cidades mais distantes
só será cumprido o mínimo necessário que
consta no cronograma.

Entenda: Aﬁnal, já
existe a quinta geração
de telefonia no Brasil?
O que é o 5G
Na entrevista completa, que pode ser lida
aqui, o ministro falou
sobre os principais
obstáculos que ainda
diﬁcultam a expansão
da infraestrutra de
antenas e redes para
tirar o 5G do papel e
ampliar o acesso em
pouco tempo.
E também comentou as agruras políticas
do governo no Congresso, como a tramitação da PEC dos Precatórios.

PRO ANOEL VENTURA E
THIAGO BRONZATTO

O Galo venceu o
Grêmio por 2 a 1 na
última
quarta-feira,
no Mineirão, em jogo
adiado da 19ª rodada
do Campeonato Brasileiro. Matías Zaracho
e Eduardo Vargas marcaram os gols da vitória, enquanto Campaz
fez para o Tricolor.
O jogo foi bem difícil, na base do “ufa”.
Mas, com 100% do
público liberado nos
estádios, o grito da torcida falou mais forte e
foi capaz de alavancar
o clima e atenção do
jogo. Além disso, o time
marcou um grande
feito: a equipe atingiu
88% de aproveitamento em casa, o segundo
maior da história da
competição desde o
início dos pontos corridos.
Em seu primeiro
jogo com liberação de
100% de público desde
o início da pandemia,
o Atlético-MG recebeu 56.624 torcedores,
com uma renda de R$
1.775.474,50.

Os quase 57 mil
atleticanos no Mineirão formaram o recorde dessa edição do
Campeonato Brasileiro. Tão expressivos
foram o apoio e a presença da torcida que
o técnico Cuca rasgou
elogios aos atleticanos
que lotaram o estádio.
“Obrigado ao torcedor que veio e encheu
o Mineirão, que trabalhou. Como esses caras
trabalharam. Por isso
saí vibrando daquele
jeito, para agradecer
esse povo que tanto
está fazendo por nós”,
aﬁrmou o treinador.
Com 62 pontos, o
Atlético lidera a Série
A com folgas: o Palmeiras, segundo colocado, tem 52 pontos. Na
próxima rodada, novamente em casa, no
domingo (7), os alvinegros recebem o América-MG, às 16h (horário
de Brasília).
POR CLER SANTOS
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