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UMA 
NOVA 

CASA NA 
MOOCA

O Natal é e sempre será uma 
época do ano muito especial, 
rodeada de magia e propícia à 
intensidade de sentimentos, à 
qual ninguém consegue ficar 
indiferente. Neste ano que foi 
particularmente desafiador 
devido à pandemia que assola 
o mundo, o Natal será vivido 
de forma diferente por todos. 
Se para uns será uma época 
de esperança de mais união e 
solidariedade para outros será 
vivida com amargura, tristeza 
e preocupação. As dificuldades 
econômicas, a incerteza vivida, 
a ausência da família, o receio 
da doença ou mesmo a falta de 
saúde, o cansaço e o desgaste 
psicológico que as restrições 
desta crise pandémica têm pro-
vocado nas pessoas, poderão 
tirar o brilho deste Natal.

Já que não poderemos estar 
junto com todas as pessoas que 
gostaríamos, podemos aprovei-
tar esse momento para repensar 
o verdadeiro significado do 
Natal. Independentemente da 
crença religiosa, esse é um mo-
mento que desperta em cada um 
de nós o sentimento de fraterni-

O que nos reserva o Natal de 2020?

dade. Que tal pegar os limões e 
fazer uma limonada? Aproveite 
esse momento para fazer uma 
revisão das prioridades, defi-
nindo o que realmente é preciso 
para viver e/ou para sobreviver. 

E as crianças? Esse é mo-
mento excelente para ensiná-las 
a valorizar pequenos gestos. 
Aproveite para mostrar-lhes 
como são preciosos os momen-

tos em que a família pode passar 
um tempo juntos. Aproveite para 
envolver toda a família para co-
zinhar as guloseimas das festas,  
experimentar novas receitas, 
fazer a decoração de natal, ver 
filmes ou fazer jogos.  Você pode 
inclusive incentivar as crianças 
a escreverem e a ilustrarem um 
conto de Natal para oferecer aos 
avós, aos tios, e aos amigos mais 

queridos para que se sintam 
presentes no no coração.

O maior presente neste 
Natal será  estarmos saudáveis 
e recarregarmos as nossas es-
peranças de um novo ano mais 
feliz, livre de pandemia e repleto 
de aproximação depois de tantos 
meses de afastamento. Que este 
Natal nos ensine a oferecer amor 
e não presentes! 
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O prazo de inscrição para 
o processo seletivo das Esco-
las Técnicas Estaduais (Etecs) 
foi prorrogado até a próxima 
quinta-feira (17), às 15 horas. 
Os interessados em concorrer 
a uma vaga para estudar nas 
Etecs no primeiro semestre de 
2021 devem fazer a inscrição 
exclusivamente no site do Ves-
tibulinho. O ingresso será por 
meio de análise do histórico es-
colar, sem a realização de prova 
presencial ou online.

A mudança do critério se 
fez necessária para atender ao 
distanciamento social visando 
preservar a saúde dos candida-
tos, e observando as notas atri-
buídas aos estudantes antes da 
pandemia. A previsão é de que 
todas as atividades comecem de 
forma remota (online).

Este Vestibulinho oferece 
86.149 vagas distribuídas entre 
os Ensinos Médio, Técnico, Inte-
grado e Especialização Técnica. 
As vagas são destinadas às Etecs 
e às classes descentralizadas 
(unidades que funcionam com 
um ou mais cursos, sob a ad-
ministração de uma Etec) por 

Prorrogadas inscrições para 
o vestibulinho das Etecs para 2021

meio de parcerias com 
as prefeituras do inte-
rior e da Capital (au-
las nos CEUs) e com a 
Secretaria Estadual da 
Educação.

As Etecs vão dispo-
nibilizar computadores 
aos candidatos com 
dificuldade de acesso à 
internet para fazer sua inscrição 
no processo seletivo. Cabe ao 
interessado entrar em contato 
com a unidade para verificar data 
e horário de atendimento. Para 
utilizar os equipamentos, será 
obrigatório o uso de máscara 
de proteção facial e também 
respeitar as demais medidas de 
proteção definidas no Protocolo 
Sanitário Institucional do CPS.

O prazo de inscrição para 
o processo seletivo das Etecs 
vai até as 15 horas da próxima 
quinta-feira, 17 de dezembro, 
exclusivamente pelo site vesti-
bulinhoetec.com.br. Os interes-
sados em concorrer a uma vaga 
precisam preencher a ficha de 
inscrição eletrônica e imprimir o 
boleto bancário para pagamento 
da taxa de R$ 19. O valor deve ser 

pago em dinheiro, em qualquer 
agência bancária ou via internet, 
por meio do banco do candidato 
ou ainda pela ferramenta Getnet 
(pagamento com cartão de crédi-
to), disponível na internet. O pa-
gamento deve ser feito também 
até o dia 17 de dezembro.

No ato da inscrição para a 
primeira série do Ensino Médio, 
em todos os seus formatos, e 
no primeiro módulo do Ensino 
Técnico é possível colocar como 
segunda opção outro curso ou 
período desde que oferecido na 
mesma unidade para a qual o 
candidato vai se inscrever.

Outras informações pelos 
telefones (11) 3471-4071 (Capital 
e Grande São Paulo) e 0800-772 
2829 (demais localidades) e em 
vestibulinhoetec.com.br.
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Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, que continua 
com números elevados em todo 
o País, a Prefeitura de São Paulo 
decidiu não suspender o rodízio 
municipal de veículos neste final 
de ano e em janeiro, como usu-
almente ocorre nesse período. 

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Mo-
bilidade e Transportes (SMT) 
e da Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS), informou que, por 
recomendação das autoridades 
de saúde do município, decidiu 
manter o funcionamento normal 
do Rodízio Municipal de Veículos 

Rodízio Municipal de Veículos segue em 
vigor neste final de ano e em janeiro

no período de Natal, Ano Novo e 
durante o mês de janeiro. Tam-
bém continuam valendo normal-
mente o rodízio de placas para 
veículos pesados (caminhões) 
e as demais restrições: Zona de 
Máxima Restrição à Circulação 
de Caminhões (ZMRC) e a Zona 
de Máxima Restrição ao Freta-
mento (ZMRF). 

Durante o rodízio os veículos 
ficam impedidos de circular no 
Centro Expandido, incluindo as 
vias que delimitam o chamado 
Mini Anel Viário, formado pelas 
marginais Tietê e Pinheiros, 
avenidas dos Bandeirantes e 

Afonso D´Esccragnole Taunay, 
Complexo Viário Maria Maluf, 
avenidas Tancredo Neves e Jun-
tas Provisórias, Viaduto Grande 
São Paulo e avenidas Professor 
Luís Inácio de Anhaia Melo e 
Salim Farah Maluf. A restrição 
é válida somente de segunda a 
sexta-feira, exceto feriados. 

DIA DA SEMANA
Segunda-feira: veículos com 

finais de placa 1 e 2
Terça-feira: veículos com 

finais de placa 3 e 4
Quarta-feira: veículos com 

finais de placa 5 e 6
Quinta-feira: veículos com 

finais de placa 7 e 8
Sexta-feira: veículos com 

finais de placa 9 e 0

Transitar em locais e horá-
rios não permitidos pela regu-
lamentação prevista no Código 
de Trânsito Brasileiro implica 
em infração de trânsito de nível 
médio, resultando em multa no 
valor de R$ 130,16 e acréscimo 
de 4 (quatro) pontos no prontu-
ário do motorista.
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Prefeitura de  SP promoverá réveillon 
com shows on-line

Com uma programação di-
versa e virtual, que celebra gêne-
ros musicais como gospel, samba, 
funk, pagode, rap e sertanejo, no 
dia 31 de dezembro, a partir das 
17h30, a Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Turismo, realiza o Réveillon 
Paulistano, tradicional festa da 
virada de ano da cidade. 

Devido à pandemia de coro-
navírus, o público poderá confe-
rir a programação exclusivamen-
te por meio do canal oficial da 
Secretaria Municipal de Turismo 
no Youtube. Ao todo, serão seis 
shows com atrações apresenta-
das pelo mestre de cerimônias 
Thiago Lopes. No palco samba, 
o destaque é a Escola Campeã 
do Carnaval 2020 de São Paulo: 
Águia de Ouro.

O funk será representado 
pela cantora Lexa, que terá 
como convidado o seu marido, 
MC Guimê. Além de suas bem-

-sucedidas carreiras solo, eles já 
colaboraram na faixa “Fogo”, que 
estará no repertório.

As atrações gospel Tony 
Allison, Eliana Ribeiro, Eli Soa-
res, Regis Danese, Sarah Farias 
e Ester Marcos se revezam no 
palco virtual. O show Amigos 
do Pagode reúne Sandra de Sá, 
Fundo de Quintal, Juliana Diniz, 
Pagode do Pezinho e Samba do 
Povo relembra sucessos que 
embalaram os anos 90.

O encontro entre os expoen-
tes do rap contará com Rael da 

Rima, Rashid, Drik Barbosa, Jup 
do Bairro e Rico Dalasam que se 
apresentam sozinhos e depois 
colaboram em faixas conjuntas.

Quem encerra a noite é a 
dupla sertaneja Maiara e Ma-
raisa, donas de sucessos como 
“10%” e “Medo bobo”. Com DVDs 
gravados em cidades como Goiâ-
nia, Campo Grande e São Paulo, 
as irmãs gêmeas estão entre as 
maiores artistas do gênero serta-
nejo da atualidade e prometem 
um panorama da carreira musical 
neste show.
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Passatempo

Culinária

Oração - Salmo 79Horóscopo

Dica de Beleza

SO
LU

ÇÃ
O:

Ó DEUS, os gentios vieram à 
tua herança; contaminaram o teu 
santo templo; reduziram Jerusa-
lém a montões de pedras.

Deram os corpos mortos dos 
teus servos por comida às aves 
dos céus, e a carne dos teus santos 
às feras da terra.

Derramaram o sangue deles 
como a água ao redor de Jeru-
salém, e não houve quem os 
enterrasse.

Somos feitos opróbrio para 
nossos vizinhos, escárnio e zom-
baria para os que estão à roda 
de nós.

Até quando, SENHOR? Acaso 
te indignarás para sempre? Arderá 
o teu zelo como fogo?

Derrama o teu furor sobre 
os gentios que não te conhecem, 

e sobre os reinos que não 
invocam o teu nome.

Porque devoraram a 
Jacó, e assolaram as suas 
moradas.

Não te lembres das 
nossas iniqüidades pas-
sadas; venham ao nosso 
encontro depressa as tuas 
misericórdias, pois já esta-
mos muito abatidos.

Ajuda-nos, ó Deus da 
nossa salvação, pela glória 
do teu nome; e livra-nos, 

e perdoa os nossos pecados por 
amor do teu nome.

Porque diriam os gentios: 
Onde está o seu Deus? Seja ele 
conhecido entre os gentios, à 
nossa vista, pela vingança do 
sangue dos teus servos, que foi 
derramado.

Venha perante a tua face o 
gemido dos presos; segundo a 
grandeza do teu braço preserva 
aqueles que estão sentenciados 
à morte. E torna aos nossos vizi-
nhos, no seu regaço, sete vezes 
tanto da sua injúria com a qual 
te injuriaram, Senhor.

Assim nós, teu povo e ove-
lhas de teu pasto, te louvaremos 
eternamente; de geração em 
geração cantaremos os teus 
louvores.

ARIES - Procure distanciar-se de tudo e todos que possam desestabili-
zar a sua relação amorosa ou uma sólida amizade. Se confia muito nas 
pessoas, tenha cuidado para não ser enganado. Dedique-se á família 
e receberá todo o carinho que necessita. No plano profissional o ciúme 

poderá interferir nas suas relações de trabalho. Não deixe que esse sentimento 
surja, seja discreto na forma como atua. Na saúde: Atravessa um período sujeito 
a acidentes.

TOURO – Após um período de instabilidade é chegado o momento de 
encontrar a paz e serenidade interior. No plano afetivo: Não dê ouvi-
dos a terceiros, pois pode correr o risco de desestabilizar a sua atu-
al relação. No plano profissional: As opiniões devem ser respeitadas, 

mas não levadas a peito. Em termos economicos procure constituir um fundo de 
poupança para o futuro. Na saúde: Meditar será uma boa forma de ultrapassar o 
estado nervoso em que se encontra.

GÊMEOS – É com serenidade no seu cotidiano que conseguirá ob-
servar os seus interesses e chegar aos seus objetivos. No plano afe-
tivo: Ponha de lado os tabus e preconceitos. Proporcione ao seu par 
momentos especiais.No plano profissional: As viagens e negociações 

estarão favorecidas. Procure contato com antigos clientes e procure reativá-los. Na 
saúde: Não deixe tratamentos por terminar. Leve a prescrição médica até ao fim.

CÂNCER – A sua teimosia poderá ser a sua maior inimiga. No plano 
afetivo: Deverá ter uma atenção especial com alguns problemas ine-
rentes à sua vida conjugal. Meça as suas palavras. No plano profissio-
nal: Procure uma forma serena de fazer chegar a sua mensagem aos 
outros. Se surgir alguma desavença mais forte, respire fundo e deixe 

acalmar os ânimos. Na saúde: Limite os impulsos. O excesso de confiança em si 
próprio pode fazê-lo sofrer.

LEÃO – Período de forte pressão em que deverá fazer um esforço para 
se autocontrolar. No plano afetivo: Os astros não estão favoráveis. Não 
se manifeste,  seja discreto. O seu nervosismo pode levá-lo a discus-
sões inúteis. No plano profissional: Avalie o parecer dos seus superio-
res e não se precipite em tomadas de decisão. Em termos financeiros 

seja cauteloso. Na saúde: Faça meditação, frequente aulas de yoga, ligue-se com 
o seu interior.

VIRGEM – A sua compreensão e generosidade serão apreciadas. No 
plano afetivo: Poderá se sentir um pouco nostálgico. Pense no futuro 
e nas coisas boas que a vida ainda reserva. No plano profissional e 
material: Tenha em conta as suas capacidades e não se deixe pisar 

facilmente. Faça investimentos no setor imobiliário ou no campo das artes. Na 
saúde: O pensamento positivo será uma forma de cultivar a sua auto confiança.

LIBRA – As suas relações pessoais evoluem numa perfeita harmonia, 
trazendo alegria e bem-estar. No plano afetivo: O romance está no ar. 
Prevê-se uma maior estabilidade emocional nas relações já existentes. 
Mime o seu parceiro. No plano profissional: Estará possuído por uma 
forte energia, que estimulará o início de novos projetos profissionais. 

Será forçado a tomar posições firmes para obter sucesso nos seus empreendimen-
tos. Na saúde: Cuidado com as alergias.

ESCORPIÃO – Os amigos reconhecerão suas qualidades. No plano 
afetivo: Cultive o diálogo ameno se deseja que a sua relação evolua. 
Poderá contar com muitas alegrias proporcionadas por amigos de lon-
ga data. O são convívio será primordial neste período. No plano pro-

fissional: Dê-se valor, mas saiba fazê-lo sem afetar o bom relacionamento com os 
seus parceiros de trabalho. Na saúde: Os seus horários de descanso devem ser 
respeitados.

SAGITÁRIO - A nível profissional é necessário ser paciente para obter 
melhores resultados. No plano afetivo: Esta semana será difícil de ultra-
passar. Alguns conflitos podem surgir, fruto de uma economia domés-
tica mal gerida. No plano profissional: Deverá manter a calma perante 

acusações infundadas. Demonstre uma postura firme e inabalável para vencer 
este período. Na saúde: Durma mais. Evite as refeições pesadas.

CAPRICÓRNIO - Poderá sentir-se instável e inseguro, mas mostre-se 
positivo e otimista perante os outros. No plano afetivo: Tenha cuida-
do com as más-línguas, pois poderão jogar por terra a sua relação 
amorosa. Confie na sua intuição. No plano profissional: Excelente para 

criar novos projetos e delinear novos caminhos. Exponha de forma aberta as suas 
intenções e as suas ideias. Na saúde: Dê atenção aos seus hábitos alimentares, 

não abuse de doces e frituras.

AQUÁRIO - As suas relações afetivas serão mais centradas ao nível 
social, onde encontra maior segurança. No plano afetivo: Vai sentir ne-
cessidade de maior cumplicidade com o seu par. Consolide a sua rela-
ção amorosa. No plano profissional: Assuntos que estavam pendentes 

ou carentes de parecer positivo serão finalmente desbloqueados. Semana positiva 
em termos economicos. Na saúde: Nada a assinalar, saúde estável.

PEIXES - Será envolvido por um forte sentimento de nostalgia. No pla-
no afetivo: Amor e compreensão mútuas estão na ordem do dia, viva 
a sua paixão intensamente.  No plano profissional e material: Faça um 
esforço para não levar a sua conta bancária a uma situação crítica. 

Pondere cada gasto que efetuar. Na saúde: A falta de concentração será notória, 
porém será passageira e fruto dos acontecimentos diários.

Esse ano o Shopping Anália Franco traz 
como tema o Natal “Vale Acreditar nos 
Sonhos”. Logo na entrada principal do mall, 
uma árvore de 14 metros de altura tornará 
mais brilhante a parte externa do empreen-
dimento somada a uma decoração com luzes 
e pingentes na fachada.

 Tomada por uma decoração vermelha e 
dourada com a tradicional árvore de 13 me-
tros e muitos ursos animatrônicos compondo 
o local, a Praça de Eventos ainda conta com 
uma estrela e um sino para cenários ilumina-
dos de fotos. Os visitantes podem trocar a cor 
dos dois elementos, por meio de um pedal, 
para garantir registros incríveis mantendo 
a segurança. Um Papai Noel de 5 metros 
de altura completa o espaço principal, para 
alegria de crianças de todas as idades.

 E, para matar a saudade do Papai Noel, 
o shopping conseguiu, com exclusividade, ins-

Shopping Anália Franco tem decoração de Natal 
com atrações para encantar todas as idades

talar uma câmera escondida na casa do bom 
velhinho. Dessa forma, os clientes assistem 
em tempo real o que ele está fazendo. É pos-
sível observá-lo cozinhando, fazendo ginástica 
na sala, respondendo mensagens no celular, 
conferindo os pedidos na fábrica de brinque-
dos, entre outras atividades do dia a dia. Para 
falar com ele, é só enviar uma mensagem para 
o WhatsApp do shopping. O Noel responde 
por áudio todas as crianças que mandarem 
sua cartinha em forma de recado.

 Completando a magia, ninguém ficará 
sem a tradicional foto com o Papai Noel. O 
mall disponibilizou um totem simulador e irá 
presentear a todos com o registro impresso 
desse encontro. Além da foto tradicional, é 
possível escolher outros looks do bom ve-
lhinho para uma foto ainda mais divertida, 
como Noel de pijama, com roupa branca, 
xadrez e etc.

 Vale ressaltar que todas as regras de dis-
tanciamento e protocolos de higiene estão 
sendo respeitadas.

 
SERVIÇO: 

• Natal “Vale Acreditar nos Sonhos”: até 
31/12, de segunda a sábado, das 10h às 22h 
e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

• Câmera escondida na casa do Noel: até 
24/12, de segunda a sábado, das 10h às 22h 
e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

• Foto com o Noel no totem simulador: 
até 24/12, de segunda a sábado, das 10h às 
22h e aos domingos e feriados, das 14h às 
20h. Leve a foto impressa de presente.

• WhatsApp do Noel: até 24/12, no 
número (11) 97248-1557.

Está chegando o ve-
rão. Quem não gosta muito 
dessa fase são nossos ca-
belos que sofrem com as 
agressões. 

Praia, piscina, sol e 
muito vento deixam os 
cabelos quebradiços e 
secos — por isso, é pre-
ciso ter um cuidado espe-
cial com eles. O excesso 
de suor também pode 
trazer problemas para o couro 
cabeludo,como micoses, caspas 
e coceiras. 

Nessa época você pode lavar 
os cabelos todos os dias, mas opte 
por shampoos mais naturais, sua-
ves e sem sulfatos. 

USE UM BOM LEAVE-IN
Aplicado após o banho, ele 

forma uma película no fio e ajuda 
na proteção. Os produtos líquidos 
são para cabelos oleosos; os em 
creme são mais indicados para 
quem tem cabelos secos. Use 
longe da raiz. 

Antes de ir à praia ou piscina, 
aplique um creme leave-in com 
filtro solar. Reaplique depois que 
entrar na água. Se você não tiver 
um leave-in com filtro, opte por 
óleos vegetais como: óleo de bu-
riti, argan, gergelim, semente de 
abóbora, ou manteiga de karité. 

A água de arroz também pro-
tege contra os raios solares e hi-

Dicas para manter os cabelos 
saudáveis no verão!

drata bem. Use esses produtos no 
cabelo úmido, quando o objetivo 
for a proteção solar.

Na medida do possível, sem-
pre enxágue os fios com água 
normal após um mergulho no mar 
ou piscina. Se não tiver uma ducha 
por perto, use uma garrafinha de 
água mineral.

O calor do sol pode poten-
cializar o efeito de uma máscara 
hidratante. Se quiser aproveitar 
as altas temperaturas em seu 
tratamento, aplique o produto 
nos fios, deixando agir durante o 
tempo indicado e depois retirando 
com água.

Aproveite os tratamentos 
noturnos. É só aplicar o creme no 
cabelo úmido e deixá-lo ele agir 
durante toda a madrugada. Ele 
recupera parte dos lipídeos que 
foram perdidos na manhã de sol.

Para fazer uma hidratação 
rápida e eficiente aposte nas 
ampolas.

Mini Panetone Caseiro

Esse foi um ano desafiador para 
todos nós. Nunca passamos por uma 
situação que tenha desequilibrado 
tanto as finanças, quanto a nossa saú-
de física e mental. Nesses tempos de 
distanciamento social, que tal preparar 
um mimo para que as pessoas que você 
ama recebam o seu carinho em forma 
de mini panetone? Essa receita rende 
10 mini panetones de 100grs. 

Faça uma “esponja” com:
1/2 xícara (chá) de farinha de trigo; 

1 colher (sopa) de açúcar; ½ envelope 
de fermento biológico seco (o da 
foto); 1/2 xícara (chá) de água morna. 
*Misture tudo e deixe descansar por 20 
minutos. Dê preferência a um local aba-
fado (pode ser dentro do microondas).

Em outro recipiente misture:
250ml de leite em temperatura 

ambiente; 1 e 1/2 colheres (sopa) de 
manteiga sem sal amolecida (não é 
líquida, é em ponto de pomada); 2 ovos 
levemente batidos; 2 colheres (sopa) 
de essência de panetone. Acrescente 
à “esponja” que ficou descansando.

Junte aos líquidos acima:
1/2 kg de farinha de trigo; 10 co-

lheres (sopa) de açúcar; 1 pitada de sal.

Modo de fazer: 
Misture com uma colher grande. 

Quando todos os ingredientes estiverem 
bem incorporados e formar uma massa 
pegajosa acrescente: 200g de frutas 
cristalizadas e 100g de uvas passas.

Preencha as forminhas um pouco 
mais que a metade e mantenha em local 
abafado por 40 minutos. Leve ao forno 
em 200º até dourar a superfície.

Para a cobertura pegue 1 xícara de 
açúcar de confeiteiro e coloque água fer-
vente bem aos poucos (use uma colher 
de café) até virar um creme grossinho. 
Espalhe por cima e “cole” as frutinhas.

Você também pode fazer com 
chocolate. Para não ficar doce demais, 
use tabletes de chocolate mais amargo, 
tipo 50% cacau. Para decorar, podem ser 
usados MMs ou gotinhas de chocolate 
que vc encontra nas docerias.Lá você 
encontra também as forminhas de papel 
para assar os mini panetones.  A validade 
fora da geladeira é de 7 dias. 
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São Cristóvão Saúde inaugura primeiro 
Centro Ambulatorial do Grupo na Zona Norte

O último sábado 12/12 foi 
dia de tripla comemoração para 
o Grupo São Cristóvão Saúde, 
primeiro pela celebração dos 
109 anos da Associação de 
Beneficência e Filantropia São 
Cristóvão, os 55 anos do Hos-
pital e Maternidade e, a última 
inauguração do ano, a do CAAV 
VIII – Centro Ambulatorial Amé-
rico Ventura - Unidade VIII, em 
Santana, a primeira do Grupo na 
Zona Norte.

O novo CAAV está localiza-
do na movimentada Rua Volun-
tários da Pátria, 4020, e conta 
com amplo espaço nos dois 
andares, totalizando 1.570 m², 
destinados as especialidades: 
clínica geral, pediatria, ortope-
dia, ginecologia e obstetrícia, 
além do serviço de vacinação. 
No local, é possível fazer exa-
mes de Raio-X, análises clínicas, 
ultrassom, ecocardiograma, ele-
trocardiograma, MAPA, Holter, 
colposcopia e exames preventi-
vos da mulher. O espaço conta 
também com sala de gesso, 
pequenos procedimentos, ob-
servação adulto e infantil e sala 
de inalação.

Para o primeiro Centro Am-
bulatorial do Grupo, inaugurado 
fora da Zona Leste, a decoração 

twitter.com/GazetadaMooca

facebook.com.br/GazetadaMooca
instagram.com/GazetadaMooca

A  C â m a r a 
Municipal de São 
Paulo aprovou em 
primeiro turno, na 
Sessão Ordinária 
desta quinta-feira 
(10/12), um  texto 
substitutivo apre-
sentado pela Co-
missão de Finanças 
e Orçamento ao 
PL (Projeto de Lei) 
643/2020, do Executivo. A pro-
posta prevê a LOA (Lei Orçamen-
tária Anual) do município para 
2021, que estima a receita e fixa 
as despesas da capital paulista.

De acordo com a Prefeitura 
de São Paulo, a estimativa da 
receita para o ano que vem é 
de R$ 67,5 bilhões. Devido aos 
impactos provocados pela pan-
demia na capital paulista, a pro-
posta orçamentária para 2021 
é 2,1% menor em relação ao 
orçamento de 2020. A redução 
representa aproximadamente 
R$ 1,5 bilhão a menos.

Com a aprovação do PL 
nesta tarde, a partir de agora 
os vereadores têm o prazo regi-
mental de duas sessões ordiná-

foi pensada em tons claros de 
azul, contrastando com toques 
de dourado, que remetem a 
tranquilidade e conforto. E como 
todos os projetos do Grupo São 
Cristóvão Saúde, o CAAV VIII 
utiliza água de reuso, iluminação 
em led, ar condicionado com sis-
tema inteligente e monitoramen-
to à distância, específico para 
cada área, além de materiais de 
acabamento recicláveis de alta 
resistência, com propriedades 
que impedem a formação de 
superbactérias. Além disso, há 
dispensers de álcool gel espalha-
dos por toda a unidade, disponí-
vel para uso dos beneficiários e 
profissionais.

O CEO e Presidente do Gru-
po Engº Valdir Pereira Ventura 
fala da celebração do São Cristó-
vão nesses mais de 50 anos e da 
primeira unidade na Zona Norte. 
“É com muita alegria que celebro 
a consolidação do Grupo São 
Cristóvão Saúde nesses 109 anos 
da Associação de Beneficência e 
Filantropia São Cristóvão e os 55 
anos do Hospital e Maternidade, 
cuidando das pessoas e mais, 
trabalhando de forma preven-
tiva para oferecer o melhor em 
saúde e bem-estar para nossos 
beneficiários. Ontem, compar-
tilhei com vocês mais uma meta 
cumprida para 2020 na trajetória 
do Grupo São Cristóvão Saúde, 

a inauguração do CAAV VIII. 
Seguimos a expansão da nossa 
rede própria, inaugurando os 
avançados Centros Ambulato-
riais, adquirindo equipamentos 
de última geração, como por 
exemplo, o dispensário eletrô-
nico para medicamentos, inte-
grado a MV Sistemas, empresa 
que desenvolve sistemas de 
gestão para hospitais, clínicas e 
operadoras de saúde”.

“Nosso objetivo é sempre 
atender mais e melhor o nosso 
beneficiário. Então, após estudos 
e levantamentos, vimos que de-
vido à grande demanda, a Zona 
Norte precisava de uma unidade 
nossa. Garantir o nosso elevado 
padrão de assistência é o prin-
cipal foco e um desafio diário. 
A partir do dia 4 de janeiro de 
2021, esperamos os moradores 
da Zona Norte no CAAV VIII”, 
finaliza o CEO do Grupo São 
Cristóvão Saúde.

SERVIÇO:
CAAV VII – Centro Ambula-

torial Américo Ventura - Santana
Endereço: Rua Voluntários 

da Pátria, 4020 - Atendimento: 
Beneficiário e particular

Funcionamento: a partir do 
dia 4 de janeiro de 2021

Aprovada em primeira votação a proposta 
da Lei Orçamentária de 2021

CATE oferece 200 vagas 
para o setor de comércio

rias para apresentarem emendas 
parlamentares. Os dispositivos, 
que destinam recursos para se-
tores da cidade, serão analisados 
pelo relator da proposta da LOA 
para serem incluídos ou não 
no texto final para a segunda e 
definitiva votação.

O Portal da Câmara Munici-
pal de São Paulo criou o hotsite 
do Orçamento 2021. Na ferra-
menta, o munícipe encontra o 
calendário oficial das Audiências 
Públicas, notícias com os valores 
previstos para cada Subprefeitu-
ra, o processo de tramitação da 
proposta e oferece ainda um link 
para a população encaminhar 
sugestões.

Todos os anos, por meio de 

Projeto de Lei, a pro-
posta da LOA é en-
viada ao Legislativo 
paulistano pelo Exe-
cutivo, com base na 
LDO (Lei de Diretri-
zes Orçamentárias). 
Debatida e aprovada 
pela Câmara Muni-
cipal de São Paulo, 
a Lei Orçamentária 
Anual estima as re-

ceitas com os impostos e fixa as 
despesas da cidade para o ano 
subsequente. Para garantir que 
a proposta orçamentária atenda 
à maioria das demandas da po-
pulação, a Comissão de Finanças 
e Orçamento realiza Audiências 
Públicas gerais e temáticas.

Os vereadores da Câmara 
Municipal de São Paulo também 
aprovaram nesta quinta-feira, 
em Sessão Extraordinária, o 
PL 151/2019, que promove o 
Programa de Regularização Fun-
diária de Interesse Social, com 
o objetivo de garantir moradia 
à população de baixa renda de 
diferentes regiões da capital pau-
lista. A proposta foi deliberada 
em segunda e definitiva votação. 

Você já enfrentou um 
momento de dificuldade 
financeira e bem no meio 
de uma bola de neve de 
dívidas o seu carro que-
brou te fazendo aumentar 
os gastos? 

O QUE PODE SER FEITO 
PARA SEU AUTOMÓVEL 
NÃO TE DEIXAR NA MÃO?

Simples: desenvolver o há-
bito de levar seu carro para 
mecânica de forma periódica, 
conseguindo encontrar falhas an-
tes que elas causem uma pane.

COMO A MANUTENÇÃO PODE 
GERAR ECONOMIA?

Um carro em boas condições 
não te fará ter surpresas desagra-
dáveis. A manutenção automoti-
va é a alternativa mais inteligente 
para usuários de automóveis 
de todas as marcas e modelos. 
Um bom profissional mecânico 
vai analisar todos os sistemas e 
verificar se está na hora de fazer 
as trocas de peças. 

Fluídos de freios, a suspen-
são, o óleo do motor, os freios, os 
pneus e itens elétricos devem ser 

Seu carro         Mecânica automotiva é 
essencial para evitar gastos surpresa

verificados periodicamente. Com 
o dia a dia de uso, várias peças 
se desgastam e a troca delas é 
inevitável. Caso a manutenção 
preventiva não seja feita, os ris-
cos de prejuízos serão maiores. 
Imagina só se o carro quebra no 
dia de uma reunião de trabalho 
importante ou durante uma 
viagem que foi programada com 
muita antecedência?

Os gastos com a manutenção 
preventiva são inferiores aos 
gastos com o conserto de peças 
e quanto mais falhas o seu carro 
tiver, maiores serão os investi-
mentos que você terá que fazer.

QUANDO DEVO ENVIAR MEU 
CARRO PARA A MANUTENÇÃO?

O indicado é que você envie 
seu carro para a mecânica a cada 

seis meses ou a cada 
10 mil quilômetros 
rodados. Se você 
comprou um car-
ro usado, é muito 
importante prestar 
atenção no histó-
rico de revisões do 
veículo e levá-lo até 
um profissional de 

sua preferência. E por falar em 
profissional, poder contar com 
um mecânico que responsável 
é muito importante. 

Aqui na Mecânica Shoptire 
trabalhamos com muita trans-
parência e respeito aos nosso 
clientes, sempre fazendo as 
melhores orientações quanto a 
manutenção do carro.

Caso você tenha tido expe-
riências negativas com outras 
mecânicas, venha conhecer a 
nossa loja e tirar as suas dúvidas 
sobre o trabalho preventivo em 
automóveis.

SHOPTIRE 
MECÂNICA AUTOMOTIVA 
Rua Javari, 646 – Mooca
 2936 0140 | 94732-7845
www.mecanicashoptire.com.br

O comércio da capital, 
neste período próximo das 
festividades de fim ano,  
é uma oportunidade de 
recolocação profissional 
para quem busca empre-
go. 

Nesta semana o CATE 
– Centro de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedo-
rismo está com mais de 500 
vagas abertas, com pelo menos 
metade dedicadas ao setor. O 
processo seletivo conta com a 
primeira fase on-line, bastando 
se inscrever até as 18h do dia 16 
pelo site www.bit.ly/vagasnoca-
te. O candidato que atender ao 
perfil exigido, será convocado 
pela equipe do Cate para demais 
etapas do processo seletivo, com 
dia e horário agendados para evi-
tar aglomeração nas unidades, 
em decorrência da pandemia.

As ocupações de repositor 
e estoquista de mercadorias 
contam com 168 vagas. As opor-
tunidades são efetivas e tempo-
rárias, exigindo dos candidatos 
escolaridade entre fundamental 
e médio. Algumas empresas 
oferecem treinamento, não 
requerendo experiência prévia. 

Para vendedor estão dis-
poníveis 30 oportunidades. Os 
interessados precisam ter conhe-

cimento de técnicas de venda, 
com pelo menos três meses de 
atuação. O ensino médio deverá 
ser comprovado durante o pro-
cesso de contratação.

O setor do comércio oferece 
ainda no Cate oportunidades 
como operador de caixa e aten-
dentes em supermercados em 
setores como hortifruti e de frios, 
que exigem experiência e facili-
dade para atuar com o público. 

Na construção civil, os tra-
balhadores encontram 135 va-
gas em cargos como carpinteiro, 
pedreiro, serralheiro, motorista 
de caminhão basculante, mestre 
de obras, eletricista, encanador 
e engenheiro civil, entre outros, 
sendo exigido experiência na 
maioria das atividades. Já a 
formação varia entre o funda-
mental e o superior em anda-
mento, com algumas ocupações 
sendo solicitado conhecimento 
técnico.
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