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Vivá&
By Viviane Renó

“Você sabia que
6 a cada 10 homens serão 

diagnosticados com Câncer 
de Próstata todo ano? Sabia 

que são diagnosticados 
1 caso novo a cada

7 minutos? Que 20% dos 
casos já são diagnosticados 

em estágios avançados? 
Com a chegada do mês de 

Novembro, reacende sempre 
a lembrança da prevenção.” 

Dr. Marcos Martins,
médico patologista, 

diretor do Acta Medicina 
Diagnóstica.

“Todos os homens acima dos 
50 anos devem procurar o 

seu Urologista para que sejam 
avaliados e examinados. Aqueles 

indivíduos de 45 anos com 
histórico familiar de Câncer de 

Próstata, da raça negra e obesos 
também devem ser submetidos 

à avaliação prostática. Não 
permita que o medo e 

preconceito te levem a adoecer. 
Converse com seu médico. Você 

tem uma vida pela frente.” 
Dr. João Leão,

médico urologista
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Mostra

voo

Marcelo Koiti Midorikawa e sua 
esposa Monica Midorikawa e Marcos 
Yoshiyuki celebram a inauguração 
de sua nova loja no Shopping Jardim 
Oriente em São José dos Campos.

Com quase uma década de atuação em 
ginecologia e obstetrícia ao lado do pai, 

um dos grandes nomes da medicina 
da cidade, Dr. Newton Máximo, com 

quem teve o prazer de compartilhar o 
consultório, Giselle Máximo, agora, em 
voo solo, inaugurou o próprio espaço 

dedicado à saúde da mulher. “Só tenho 
a agradecer à minha família e às minhas 

pacientes que sempre acreditaram em 
mim e me ajudaram a concretizar esse 

projeto tão especial”, comenta a médica.

Uma das presenças ilustres na abertura da Mostra Andorra 
foi José Renato Fedatto, presidente da ACONVAP, 
acompanhado de sua bela esposa Frediana Borges.  
“A Mostra Andorra torna-se uma parada obrigatória para 
quem quer escolher os melhores acabamentos para 
reforma e construção de seu imóvel. São José é conhecida 
por ter um público exigente, que com certeza irá aprovar 
as soluções em madeiras sugeridas em vários  espaços da 
loja”, finalizou o construtor.

ANDORRA

empreendedorismo

Quem ama decoração, 
outlet e gosta de fazer 

o bem, tem um novo 
endereço para visitar em 

São José dos Campos. 
Acontece no dia 30 de 
outubro a 2ª edição da 

inauguração da Rede Mais 
Ama – Shopping Tudo 

Ama. A iniciativa nasceu 
da empresária Angela 

Paiva que tem como 
propósito ajudar outras 

pessoas por meio de seus 
projetos sociais.
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