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COMO SURGIU O NOVEMBRO AZUL? 
O movimento Novembro Azul teve origem 

em 2003 na Austrália com o objetivo de 
alertar sobre o diagnóstico precoce de 
doenças que atingem a população 
masculina.

No Brasil, o MS se colocou favorável à 
abordagem integral da saúde dos homens. 
O Ministério lançou, com apoio técnico do 
INCA, a página Câncer de próstata; causa, 
sintomas, tratamento e prevenção em seu 
portal na Internet. 

O INCA também postou a cartilha Câncer 
de próstata: vamos falar sobre isso? com 
informações para que as pessoas possam 
entender mais acerca da doença e 
decidirem o que é melhor para a própria 
saúde. A cartilha incentiva a conversa com 
o profissional de saúde. Além disso, o 
Instituto também produziu o vídeo Saúde 
do homem – um alerta e ao mesmo tempo 
um convite para que o homem se cuide. 

A IMPORTÂNCIA DA CAMPANHA:
O Novembro Azul é uma campanha de 

extrema relevância, visto que o câncer de 
próstata, além de ser maligno, é uma 
doença letal. Sua estimativa é de 69 mil 
novos casos ao ano, e apesar disso, 51% dos 
homens nunca consultaram urologista, 
segundo dados da Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU). Um dado tanto quanto 
alarmante.  

O CÂNCER DE PRÓSTATA:
O câncer de próstata é uma doença 

maligna e letal, que prevalece em homens 
acima dos 50 anos. Apesar de não existir 
prevenção, o diagnóstico precoce é de 
extrema importância para o tratamento e 
cura.

Atualmente, é possível não retirar o tumor, 
quando é classificado de baixo risco, e 
manter o acompanhamento de sua 
evolução, procedimento chamado de 
vigilância ativa.

Apesar de em alguns casos os sintomas 
não aparecerem, é importante ficar atento. 
Alguns sintomas são identificados a partir 
da dificuldade de urinar, mais 

especificamente, em iniciar e manter o fluxo 
constante de urina. Além deste sintoma, a 
micção excessiva durante a noite, micção 
frequente, retenção urinária ou 
incontinência também fazem parte do 
quadro de sintomas.

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA: 
Apesar de não ter um meio de prevenção 
eficaz e comprovado, estudos comprovam 
que manter uma boa alimentação rica em 
frutas, vegetais, legumes, grãos e cereais 
integrais é benéfico. Outros hábitos 

saudáveis também são indicados, tais 
quais: realizar atividades físicas, não 
fumar, evitar o consumo de bebida 
alcoólica e manter o peso corporal 
adequado.  

Além disso, é fundamental realizar 
exames de toque retal anualmente e 
consultar ao urologista com frequência, 
que por sua vez é de extrema 
importância para um diagnóstico 
precoce. 

BOLSA TRABALHO
O Governador do Estado de São Paulo, João 

de uma “bolsa trabalho” que concede auxílio 
. Em sua primeira 

etapa que tem início neste mês, o governo paulista 
garante uma primeira parcela de R$ 210,00 a 
pessoas que frequentam cursos de capacitação 

um pagamento de R$ 450,00 mensais, durante 

INFLAÇÃO
Para o índice de Preços ao Consumidor Amplo 

acima da meta central deste ano, já que passou de 
3,62% para 3,82%

números entre 2,25% e 5,25%, para alcançar esse 
dado o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica 
de juros da economia (Selic). Em 2020, o Brasil 
superou a meta, que era de apenas 4%

4,52%

TAXA BÁSICA DE JUROS

juros para este ano. A expectativa dos bancos no 

de 3,75 para 4% ao ano. O Copom decidiu em 

estabilidade de até 5% ao ano. 

DOMÍNIO DAS GRANDES EMPRESAS
Os setores da economia que dependem da

população com menor poder aquisitivo são os
que mais sofrem, micro e pequenas empresas do
varejo sofreram mais que as empresas de médio
e grande porte.

Isso pode ser explicado por um dado do 

auxílio emergencial utilizam, em média, 66% da 
renda para compras no varejo. 
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Filiação

Enquanto as pequenas empresas caminham 

grupos de supermercados; farmácias; vestuários e 
outros garantem mais dinheiro no caixa, 
conseguindo também, com maior facilidade, 
linhas de crédito. 

Segundo especialistas vivemos um cenário
parecido com a recessão ocorrida entre 2014
e 2016, onde cerca de cem mil empresas
tiveram que fechar suas portas no país, sendo
que desse valor, 98,5 mil eram micro, pequenas
e médias empresas. 

OS PRÓXIMOS MESES
A vacinação em massa já tem angariado efeitos 

para as principais economias mundiais, agora já há 
espaço para criar a aceleração da atividade 
global, o que também acaba impulsionando a 
economia brasileira, por uma possível retomada e 

investimentos externos nos países emergentes. 
O governo terá que ampliar possibilidades no 

setor comercial, sobretudo com relação as 
exportações brasileiras, aproveitando o cenário 
externo favorável. 

O Estado deverá também levar em consideração 
a importância do retorno do auxílio emergencial, 

possível do isolamento para conter a propagação 
do vírus. 
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