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Novembro azul: a importância de se cuidar 

 

 
 
A campanha do Outubro Rosa, que foca na prevenção ao câncer de mama, já é bastante 
conhecida, e muita gente se empenha em incentivar as mulheres a cuidarem da própria 
saúde. Mas... e a saúde masculina? 
 
Para conscientizar também os homens sobre a importância de se cuidarem, surgiu o 
Novembro Azul, que tem como foco a importância da prevenção ao câncer de próstata. 
Além da cor azul, há quem se disponha a deixar o bigode crescer durante o mês de 
novembro (o que é conhecido em alguns países como “movember”, uma mistura das 
palavras inglesas moustache e november). A ideia é que o novo visual proporcionado pelo 
bigode pudesse simbolizar a mudança da forma como os homens “encaram” os cuidados 
com a própria saúde. 
 
Assim como acontece no Outubro Rosa, durante todo o mês de Novembro existe um 
esforço de mídia para informar a população sobre as principais doenças que acometem a 
população masculina, destacando as formas de detectá-la antecipadamente e ajudando a 
tirar o estigma dos exames que ajudam nas rotinas de check-up médico. 
 
No Brasil, o câncer de próstata é o 2º mais comum entre os homens (atrás apenas do 
câncer de pele não-melanoma), segundo o Instituto Nacional do Câncer José Alencar 
Gomes da Silva (INCA). A taxa de incidência da doença é 6 vezes maior nos países 
desenvolvidos se comparados com os países em desenvolvimento, e a previsão é de que 
em 2016 ocorram 61.200 novos casos (INCA). 
 
Bons hábitos, por mais clichê que pareçam, são de importância crucial na prevenção de 
doenças, inclusive do câncer de próstata. “Quando falamos em prevenção é necessário 
destacarmos que algumas medidas preventivas são facilmente aplicáveis, como mudanças 
em hábitos de vida. É importante manter a prática de atividades físicas e uma alimentação 
rica em vegetais e pobre em gorduras”, destaca o oncologista Luciano Paladini, médico 
analista da Evidências – Kantar Health. “Com a detecção precoce do câncer da próstata, 
conseguimos taxas de cura em torno de 90% a 95%”. 
 
O diagnóstico só é possível por meio de dois exames: o antígeno prostático específico 
(PSA), que permite rastrear e definir a sequência ideal de tratamento nos pacientes com 
neoplasia de próstata avançada, e o ainda temido exame de toque. “O toque retal, um 
exame rápido - dura segundos, é praticamente indolor e não afeta em nada a masculinidade 



do homem - deve também ser realizado, já que o PSA não é eficaz sozinho. Cerca de 20% 
dos casos diagnosticados ao toque retal podem cursar com PSA normal ao diagnóstico. 
Infelizmente, ainda há muito preconceito com esse exame. Aproximadamente dois terços 
dos homens brasileiros não se submetem ao toque retal de rastreamento.  Os dois exames 
juntos (toque e PSA) conseguem diagnosticar 80% dos casos de neoplasia de próstata”, 
alerta Paladini. 
 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), cerca de 20% dos pacientes 
portadores de câncer de próstata ainda são diagnósticos em estágios avançados, embora 
tenha ocorrido uma maior procura nas últimas décadas devido à divulgação e 
conscientização na população masculina. “Minha percepção, na prática clínica, é que ao 
longo dos anos, os homens têm aceitado com mais tranquilidade a realização do toque retal 
quando esse é necessário”, destaca Paladini. “Outro dado interessante foi produzido por 
pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP): no Brasil enquanto cerca de 40% dos 
indivíduos tinham a opinião de que o toque retal não era ‘aceitável’ antes de realizar o 
procedimento, após o mesmo esta proporção caiu para 10%. Isto sugere que a expectativa 
dos homens quanto ao toque retal é bastante diferente da realidade envolvendo o exame. 
A disseminação de dados como esse pode auxiliar na desmistificação desse preconceito”, 
afirma. 
 
Para alertar sobre a importância de os homens cuidarem da saúde, a Fundação do Câncer 
desenvolveu uma campanha especial para a data, baseada nos tabus que rondam o 
comportamento masculino: “Homem não chora. Homem tem que ser forte. Homem não 
cozinha. Homem não passa roupa. Homem não lava louça. Homem não fica doente. 
Homem não morre”.  A ideia é tornar os homens mais conscientes e alertar para alguns 
preconceitos que podem colocar em risco suas vidas. Fique atento.  
 
 

Cinco benefícios do carro por assinatura 
 

 
  
O conceito de uso conquista o setor automotivo, que reúne cada vez mais adeptos ao 
serviço de carro por assinatura por longos períodos. “As pessoas já entendem que é 
possível usufruir dos benefícios de um automóvel novo sem necessariamente adquiri-lo e, 
inclusive, pagando menos por isso”, analisa Marcelo Rosal, gerente do Porto Seguro Carro 
Fácil. 
  
De acordo com o executivo, o carro por assinatura chega a ser até 6% mais barato do que 
adquirir um veículo zero quilômetro à vista, e de até 24% se a compra for financiada em 12 
meses – levando em consideração impostos, taxas, depreciação e custo do dinheiro. 
  
Rosal lista cinco benefícios proporcionados por um carro por assinatura: 
  



1. Despesas inclusas no pacote 
Quem adquire um automóvel zero quilômetro também precisa colocar na ponta do lápis as 
despesas que terá com seguro, documentação e manutenções preventivas do veículo. “As 
pessoas geralmente se empolgam com a compra de um carro novo e se esquecem que os 
gastos vão além das parcelas do veículo”, reforça Rosal. Com um carro por assinatura, o 
consumidor não precisa se preocupar com esses detalhes nem com gastos extras, pois 
todos os serviços estão inclusos nos planos, que partem de R$ 999 mensais. 
  
2. Comodidade e ganho de tempo 
Ao aderir a um serviço de carro por assinatura, o cliente não só economiza em termos de 
dinheiro, mas também ganha em tempo. Além de toda a parte burocrática que envolve um 
carro, o serviço fornece leva e traz para revisões do veículo. 
  
3. Simplificação na compra e na venda 
  
O momento da venda e da compra de um automóvel conta com processos burocráticos. 
Sendo assim, o consumidor precisa aguardar alguns dias até que todas as etapas sejam 
finalizadas para que o veículo possa ser retirado na concessionária. “Quem opta pelo carro 
por assinatura pode contratar o serviço e escolher todos os detalhes do veículo (modelo, 
cor e placa) pela internet. A retirada acontece em aproximadamente cinco dias corridos”, 
explica Marcelo Rosal. 
  
4. Mais econômico que corrida por aplicativo* 
Se você estiver na capital paulista e solicitar uma corrida via aplicativo nos horários de rush 
terá que desembolsar, em média, R$ 55,37 por dia para percorrer até 40 km. Se precisar 
utilizar o aplicativo todos os dias, o gasto será de aproximadamente R$ 1.661,10 ao final 
do mês. Somando os custos com combustível, o valor diário de um carro por assinatura 
chega a R$ 51,83, uma redução de 6,4% em comparação com o uso de um app de 
transporte. “Além da economia, o carro permanece à disposição do assinante durante todo 
o tempo, diferente do aplicativo, em que ele tem que aguardar o motorista, que nem sempre 
chega rapidamente”, lembra Rosal. 
  
5. Veículo zero na garagem a cada um ou dois anos 
Enquanto a depreciação de um veículo acontece assim que o carro deixa a concessionária, 
o carro por assinatura permite que o cliente tenha um carro novo na garagem a cada um 
ou dois anos, dependendo do plano escolhido. “Ao término do contrato, ele seleciona 
novamente o modelo, a cor e a placa do carro que deseja permanecer pelos próximos 
meses. É a garantia de ter sempre um carro novo na garagem”, conclui o gerente do Porto 
Seguro Carro Fácil. 
  
* Pesquisa feita entre os dias 18/03/2019 e 29/03/2019. Plano considerado: Plano Controle, 
para percursos de até 40 km/dia durante 30 dias em horários de rush na capital paulista 
(das 8h às 8h30 e das 18h às 18h30). Modelos de carros considerados: KA SE e HB20 
Unique. 
 
Para saber mais sobre o serviço, fale com a nossa corretora de seguros! 
 

 
 
 



Viver com robôs e ter a sua casa completamente conectada será 
realidade em 2040 

 

 
 
Sistemas de segurança baseados em software de biometria e reconhecimento de padrões 
faciais (FPR), robôs para fazer tarefas domésticas diárias e companhia aos seus 
proprietários, entretenimento virtual e experiências educacionais totalmente imersivas e 
interativas farão parte de nosso dia a dia, graças a adoção de tecnologia nas residências 
nos próximos anos. Essas tendências estão contidas no relatório "Vida superinteligente - a 
casa de meados do século XXI" produzido pela Allianz Partners, líder mundial em soluções 
de assistência 24h, para ajudar a antecipar as necessidades de seus clientes no futuro. 
 
Lançado no mês de outubro como parte da série "O mundo em 2040", de autoria do 
futurólogo de renome internacional, Ray Hammond, o estudo apresenta prováveis 
desenvolvimentos futuros que deverão transformar a vida doméstica e a habitação em todo 
o mundo entre agora e 2040. 
“As novas casas superinteligentes de 2040 serão uma plataforma para software e robótica, 
que fornecerão segurança, conforto, gerenciamento climático e um fluxo constante de 
serviços e entretenimento inteligentes para seus ocupantes e visitantes. Eles serão mais 
seguros e sustentáveis do que nunca. Graças a uma infinidade de tecnologias que estarão 
disponíveis até então, a nova casa média consumirá 75% menos energia e apenas um terço 
da água usada em uma casa recém construída hoje. A realidade é que, em 20 anos, as 
casas serão um centro da Internet das Coisas (IoT), e nossa vida cotidiana será totalmente 
transformada”, afirma. 
 
As principais informações do relatório concentram-se em vários avanços tecnológicos, 
oferecendo maior segurança e conforto do que nunca: 
 
Impacto na segurança 
Os sistemas de segurança usados para proteger as residências serão baseados na 
biometria dos ocupantes. O software de reconhecimento de padrões faciais (FPR) 
digitalizará imagens de humanos e animais de estimação (software de reconhecimento de 
animais de estimação) fora e dentro da propriedade, a fim de permitir o acesso apenas para 
aqueles que tenham a entrada autorizada; 
Quando uma propriedade estiver vazia, os proprietários poderão verificar sua casa, cômodo 
por cômodo, onde quer que estejam no mundo. Esses dados serão fornecidos à interface 
de dados preferida do proprietário, como lentes de contato inteligentes, óculos inteligentes, 
dispositivo de projeção portátil ou tela; 
'Assaltantes' serão hackers e não criminosos oportunistas, que aplicarão técnicas de 
inteligência artificial (IA) para lançar ataques em redes domésticas. 
 

http://click.presskit.com.br/?usuid=5357901&urlid=672070&url=https%3A//www.allianz-partners.com/en_US/press-and-media/reports/the-world-in-2040.html


Dados e tecnologia 
O 7G será o padrão mundial da tecnologia de comunicação sem fio e provavelmente será 
pelo menos 100 mil vezes mais rápido que a tecnologia 5G, lançada em 2019. Ele permitirá 
a rápida transferência de grandes arquivos de design, tornando a residência um centro de 
impressão 3D com a capacidade de fazer roupas, brinquedos, equipamentos esportivos, 
ferramentas e muitos outros itens; 
Os dados que um proprietário acessará em relação à sua casa serão bastante completos. 
O nível superior de dados fornecerá informações de segurança para mostrar se "tudo está 
como deveria ser". Os proprietários também poderão se aprofundar nos dados das famílias, 
permitindo criar uma temperatura ambiente em cada área da casa e controlar a qualidade 
do ar e o consumo de energia de cada quarto, com base nas previsões de clima. 
 
Conforto e conveniência graças aos robôs 
Na cozinha, os cozinheiros-robôs seguirão as receitas com precisão, usando fornos e 
fogões inteligentes e conectados, que podem ser ligados remotamente à temperatura 
correta e desligados automaticamente quando o cozimento estiver concluído; 
As geladeiras inteligentes monitorarão o frescor e a qualidade dos alimentos, reordenando 
os produtos, conforme necessário, pagando por eles com o sistema de pagamentos digitais 
preferido dos proprietários; 
Casas e apartamentos serão impressos em 3D e terão equipes de robôs domésticos em 
casa e no jardim. Essas casas e apartamentos custarão em média 60% menos do que as 
casas que hoje são construídas, com potencial para acabar com a escassez de moradias 
que afeta tantos países. 
 
Tendências de lazer 
Os ocupantes de casas superinteligentes poderão transformar sua sala de estar em um 
cinema interativo, que combinará realidade virtual, realidade aumentada e tecnologias 
holográficas para criar experiências de jogos, viagens, educação, esportes e de 
entretenimento incrivelmente realistas. Os seres humanos não precisarão usar óculos ou 
capacetes especiais, mas ficarão literalmente de pé ou sentados dentro de eventos virtuais 
à medida que ocorrem ao seu redor. 
Sylvie Ouziel, CEO da linha de negócio assistência da Allianz Partners refletiu sobre como 
as conclusões do relatório afetarão o planejamento estratégico da empresa: “Este relatório 
destaca o impacto que importantes avanços em tecnologia terão em casa, assim como em 
segurança e lazer. É fascinante olhar para o futuro e ver como poderemos viver daqui a 
vinte anos. Reconhecemos os enormes benefícios que esses desenvolvimentos em 
segurança e inteligência artificial trarão. 
“A Allianz Partners já está progredindo nessa área e coloca um foco estratégico em proteger 
as residências de nossos clientes em todo o mundo para garantir sua paz de espírito, graças 
às nossas soluções de ‘high-tech e high-touch’, que combinam inovação e atendimento ao 
cliente. À medida que as residências se transformam nas residências digitais e conectadas 
descritas neste relatório, estamos antecipando e criando soluções avançadas de 
assistência e seguro que integram reconhecimento facial, segurança cibernética e 
assistência virtual, apenas para citar alguns. As informações deste relatório são 
inestimáveis em termos de destacar as possíveis necessidades futuras de nossos clientes, 
para nos permitir planejar proativamente o futuro de nossos negócios ". 
 
O relatório completo "Vida super inteligente - a casa de meados do século XXI" está 
disponível para leitura aqui: 
https://www.allianz-
partners.com/content/dam/onemarketing/awp/azpartnerscom/reports/futorology/Allianz-
Partners-The-World-in-2040-Super-Smart-Living.pdf. 

http://click.presskit.com.br/?usuid=5357901&urlid=672071&url=https%3A//www.allianz-partners.com/content/dam/onemarketing/awp/azpartnerscom/reports/futorology/Allianz-Partners-The-World-in-2040-Super-Smart-Living.pdf
http://click.presskit.com.br/?usuid=5357901&urlid=672071&url=https%3A//www.allianz-partners.com/content/dam/onemarketing/awp/azpartnerscom/reports/futorology/Allianz-Partners-The-World-in-2040-Super-Smart-Living.pdf
http://click.presskit.com.br/?usuid=5357901&urlid=672071&url=https%3A//www.allianz-partners.com/content/dam/onemarketing/awp/azpartnerscom/reports/futorology/Allianz-Partners-The-World-in-2040-Super-Smart-Living.pdf


Seguro contribui com a qualidade de vida de mulheres em tratamento 
de câncer de mama 

 
  
Não bastasse o impacto emocional da confirmação do diagnóstico, uma preocupação 
comum é com as despesas adicionais para o tratamento e manutenção da qualidade de 
vida e autoestima da mulher. Para proporcionar um pouco mais de conforto neste período 
difícil, a Mapfre desenvolveu a cobertura especial Paravida, que oferece suporte financeiro 
a seguradas com cânceres de mama, útero ou ovário. 
  
Além do pagamento da indenização estabelecida pela apólice – que pode ser utilizada da 
forma que a paciente desejar – o produto, que pode ser adquirido junto com apólices do 
Seguro Mapfre Vida Você Mulher, ainda dá direito a diversos outros benefícios e 
facilidades: dicas de dieta e nutrição, baby-sitter, limpeza doméstica, reparos hidráulicos e 
elétricos residenciais, chaveiro, amparo psicológico, descontos em medicamentos e 
sorteios mensais de R$ 20 mil. 
  
Segundo o diretor de Vida, Previdência, Saúde e Odonto da Mapfre, André Serebrinic, essa 
proteção supera a questão financeira. “Esse suporte pode ser determinante à qualidade de 
vida de toda a família, assim como ao restabelecimento da autoestima da paciente, uma 
vez que a indenização paga pode garantir a reconstrução das mamas, caso a segurada 
assim deseje”, explica. 
  
Acompanhe ainda o depoimento da Adriana Mendes Pinto, que contou com o MApfre Vida 
Você Mulher após o diagnóstico de câncer de 
mama: https://www.youtube.com/watch?v=6c8tJ4QFX0Y&list=PL5x_ypm62Qete6LlC2mf
U4kvzr2uoDmrp&index=2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6c8tJ4QFX0Y&list=PL5x_ypm62Qete6LlC2mfU4kvzr2uoDmrp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6c8tJ4QFX0Y&list=PL5x_ypm62Qete6LlC2mfU4kvzr2uoDmrp&index=2


 
 

Para saber mais sobre este produto, consulte a nossa corretora de seguros! 
 
 

Cães de raça: saiba quais são conhecidas por sua personalidade forte 
 

 

https://www.petz.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/09/caes-de-raca.jpg


É preciso lembrar que a maioria das raças de cachorro foram selecionadas para 
desempenhar determinadas funções. Nesse sentido, enquanto os cães de companhia são 
mais tranquilos e afetuosos, os de guarda deveriam obrigatoriamente suspeitar da presença 
de estranhos, por exemplo. 
 
A seguir, conheça as raças de cachorro que ainda guardam uma personalidade forte 
herdada de seus ancestrais! 
 
A personalidade do Lhasa Apso 
Apesar de muito parecido com o Shih-tzu na aparência, o Lhasa Apso é possessivo, 
territorialista, e costuma latir bem mais que seu companheiro oriental. 
 
Isso se deve ao fato de que, originalmente, a raça era usada como guardiã dos templos 
tibetanos. Ou seja, era preciso que eles se mostrassem ariscos e que latissem na menor 
suspeita de perigo. 
 
Por seu tamanho e carisma, o Lhasa Apso é tido hoje exclusivamente como cachorro de 
companhia; papel que ele desempenha com muita habilidade! Mas é preciso ficar atento 
para que ele não se torne excessivamente possessivo e territorialista. 
 
Fique atento a cães de raça Beagle 
Outra raça muito popular como cão de companhia, o Beagle é curioso, aventureiro e 
independente. Ainda mais para tutores dispostos a estimular tais características, elas são 
muito fascinantes. 
 
Por outro lado, os cães de raça vêm acompanhados de outro traço de personalidade de 
cachorro que pode trazer dificuldades de convívio: a teimosia. 
Despertar a atenção do Beagle e adestrá-lo para responder a alguns comandos básicos 
pode ser uma tarefa desafiadora. No entanto, é fundamental que ela seja feita. Do contrário, 
é bem provável que o pet apresente comportamentos indesejados, como latidos excessivos 
e destruição das coisas. 
 
Akita, um pet de personalidade forte 
Você deve se lembrar do cachorro visto no filme “Sempre ao Seu Lado”, no qual um Akita 
Inu continua à espera de seu dono depois de sua morte. De fato, os cães de raça são muito 
carinhosos, leais e companheiros. 
 
Ao mesmo tempo, assim como o Beagle, o Akita também é dono de um temperamento 
teimoso e pode se tornar agressivo em algumas circunstâncias. Lembre-se de que, 
originalmente, eles eram fortes cães de caça. 
 
Por isso mesmo, é fundamental socializá-los e adestrá-los desde cedo. Além disso, a 
interação deles com crianças deve ser sempre supervisionada. 
 
Chow chow: um cãozinho forte e resistente! 
Mais um asiático para a lista, o Chow Chow é conhecido principalmente por sua língua azul. 
Mas ele bem poderia ser lembrado também por sua personalidade forte! 
 
Originário da Sibéria e da Mongólia, ao longo da história essa raça de cachorro já exerceu 
diversas atividades, como cão de guarda e de tração e até como cachorro de briga. 
 



Diferente do Beagle e do Akita, o Chow Chow aprende truques com facilidade. No entanto, 
ele é ainda mais arisco com estranhos e não costuma se dar muito bem com crianças, visto 
que é muito independente e prefere não receber muitos afagos. 
 
Vale lembrar que, embora a raça tenha influência no temperamento, o fator mais 
determinante no comportamento canino é a criação. Portanto, não deixe de adestrar e de 
sociabilizar seu amigo desde cedo! 
 
 

As 10 maiores bilheterias de filmes para maiores 
 

 
 
O filme Coringa vai subindo na lista de maiores bilheterias de filmes R-Rated (a censura 
+18 anos nos Estados Unidos). Para acompanhar o sucesso do filme da Warner Bros. e 
DC, veja abaixo as 10 maiores bilheterias mundiais de filmes para maiores. 
 
1 - DEADPOOL 2 
Arrecadação total: US$785 milhões 
Arrecadação nos EUA: US$324,5 milhões 
Arrecadação internacional: US$460,4 milhões 
Arrecadação no Brasil: US$18,8 milhões 
Custo de produção: US$110 milhões 
 
2 - DEADPOOL 
Arrecadação total: US$783,1 milhões 
Arrecadação nos EUA: US$363 milhões 
Arrecadação internacional: US$420 milhões 
Arrecadação no Brasil: US$20,6 milhões 
Custo de produção: US$58 milhões 
 
3 - MATRIX RELOADED 
Arrecadação total: US$742,1 milhões 
Arrecadação nos EUA: US$281,5 milhões 
Arrecadação internacional: US$460,5 milhões 
Arrecadação no Brasil: não informada 
Custo de produção: US$150 milhões 
 
4 - CORINGA 
Arrecadação total: US$737,2 milhões 
Arrecadação nos EUA: US$247,2 milhões 
Arrecadação internacional: US$490,3 milhões 
Arrecadação no Brasil: US$17,8 milhões 



Custo de produção: US$55 milhões 
 
5 - IT: A COISA 
Arrecadação total: US$700 milhões 
Arrecadação nos EUA: US$327,4 milhões 
Arrecadação internacional: US$372,9 milhões 
Arrecadação no Brasil: US$19,9 milhões 
Custo de produção: US$35 milhões 
 
6 - A PAIXÃO DE CRISTO 
Arrecadação total: US$611,8 milhões 
Arrecadação nos EUA: US$370,7 milhões 
Arrecadação internacional: US$241,1 milhões 
Arrecadação no Brasil: US$15,3 milhões 
Custo de produção: US$30 milhões 
 
7 - LOGAN 
Arrecadação total: US$619 milhões 
Arrecadação nos EUA: US$226,2 milhões 
Arrecadação internacional: US$392,7 milhões 
Arrecadação no Brasil: US$29,2 milhões 
Custo de produção: US$97 milhões 
 
8 - SE BEBER, NÃO CASE! PARTE 2 
Arrecadação total: US$586,7 milhões 
Arrecadação nos EUA: US$254,4 milhões 
Arrecadação internacional: US$332,3 milhões 
Arrecadação no Brasil: US$16,8 milhões 
Custo de produção: US$80 milhões 
 
9 - CINQUENTA TONS DE CINZA 
Arrecadação total: US$571 milhões 
Arrecadação nos EUA: US$166,1 milhões 
Arrecadação internacional: US$404,8 milhões 
Arrecadação no Brasil: US$31,3 milhões 
Custo de produção: US$40 milhões 
 
10 - TED 
Arrecadação total: US$549,3 milhões 
Arrecadação nos EUA: US$218,8 milhões 
Arrecadação internacional: US$330,5 milhões 
Arrecadação no Brasil: US$8,8 milhões 
Custo de produção: US$50 milhões 


