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Prefeitura antecipa feriados para estimular 
isolamento social e evitar colapso dos 
sistemas público e privado em SP

O prefeito Bruno Covas anun-
ciou várias medidas para conter a 
escalada da pandemia na cidade e 
evitar o colapso das redes pública 
e privada de saúde. Cinco feriados 
municipais – dois deste ano e 
três de 2022 – serão antecipados 
a partir de sexta-feira (26/03) e 
serão encerrados no domingo 
(04/04), incluindo a sexta-feira 
Santa e a Páscoa. No total, serão 
10 dias consecutivos.Além disso, 
Covas determinou a alteração do 
rodízio de carros para intensificar 
o toque de recolher, abertura de 
novos leitos para atendimento 
da Covid-19, liberação da Renda 
Básica Emergencial a partir da 
próxima semana e a intensifica-
ção do programa de distribuição 
de refeições para pessoas em 
situação de rua.

“Não há ação isolada do 
poder público que tenha o efei-
to desejado sem a participação 
da população. Isso serve para a 
antecipação de feriado, lockdo-

wn ou qualquer medida feita 
pela Prefeitura ou Governo do 
Estado. Mais importante do que 
qualquer medida é a conscien-
tização da população. Não dá 
mais para termos um jovem de 
22 anos - que em 48 horas - vem 
a óbito porque não consegue ser 
atendido em um leito de UTI aqui 
na cidade de São Paulo. Esta é 

uma responsabilidade compar-
tilhada”, disse o prefeito.

A antecipação dos feria-
dos segue como aconteceu em 
2020, quando grande parte da 
população permaneceu em casa, 
ajudando a conter a pandemia, 
forçando a cidade a parar, pois 
quanto mais pessoas circulam, 
maior é a possibilidade de serem 

infectadas ao mesmo tempo, 
provocando a sobrecarga em 
todo o sistema de saúde, seja ele 
público ou particular.

“A cidade que nunca parou, 
a cidade que trabalha, a cidade 
que é a soma do esforço de 
vários migrantes e imigrantes 
que para cá vieram em busca de 
trabalho, precisa parar”, afirmou 
Covas. “Precisa parar para que 
a gente não tenha mais casos 
como esses de pessoas que não 
conseguem ser atendidas e vêm 
a óbito por falta de atendimento. 
A vacina está chegando e esse 
esforço extra é necessário para 
que a gente possa avançar nesse 
momento tão difícil”, ressaltou.

Os feriados que serão ante-
cipados são: Corpus Christi – 3 
de junho de 2021; Consciência 
Negra – 20 de novembro de 2021; 
Aniversário da cidade – 25 de 
janeiro de 2022; Corpus Christi – 
16 de junho de 2022; Consciência 
Negra – 20 de novembro de 2022.
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O Colégio São Miguel Ar-
canjo está comprometido com 
a formação cidadã plena de seus 
alunos, tendo como objetivo 
principal responder às necessi-
dades educativas fundamentais, 
trabalhando de forma a acom-
panhar a estrutura e exigência 
sociais contemporâneas. Busca-
mos um ensino contextualizado, 
onde os temas mais candentes 
da atualidade estejam presen-
tes, incentivando nossos alunos 
ao debate de ideais e análise das 
questões pertinentes ao mun-
do real, articulando possíveis 
soluções através da articulação 
do conhecimento de diversas 
disciplinas, não somente nas 
aulas, mas também através de 
projetos culturais realizados ao 
longo do ano letivo.

O trabalho pedagógico, 
portanto, é focado no desen-
volvimento das habilidades, 
competências, raciocínio lógico, 
interpretativo, argumentativo e 
análise crítica da sociedade. Da 
mesma forma, o trabalho reali-
zado está amparado no princípio 
do desenvolvimento das múlti-
plas inteligências, enfatizando 

Colégio São Miguel Arcanjo apresenta 
seu Projeto Pedagógico

a inteligência emocional inter-
pessoal e intrapessoal através 
da construção da identidade e 
da autonomia dos alunos, assim 
como o trabalho em equipe.

A relação professor-aluno 
tem como premissa o respeito 
mútuo, a identificação e o cari-
nho, haja vista que a escola é um 
espaço democrático e, como tal, 
deve prezar pelo respeito entre 
professores e alunos para então, 
alcançar o objetivo da disciplina 
consciente e desenvolvimento 
de ambos. O aluno é tratado 
legitimamente como sujeito de 
sentimentos, valores, vontades 
e personalidade única. Para tal, 

de acordo com as necessidades 
surgidas, trabalhamos tanto com 
as famílias, como com os profis-
sionais envolvidos neste proces-
so. Desta forma nossa educação 
está fundada nos quatro pilares 
essenciais que possibilitam a 
constituição da autonomia:

• Aprender a conhecer, • 
Aprender a fazer, •Aprender a 
viver com os outros, • Aprender 
a ser.

SERVIÇO:  Colégio Franciscano 
São Miguel Arcanjo
Rua Campos Novos, 153 -
Vila Zelina - Tel: 2342-5000
www.colegiosaomiguel.com.br

Não é de hoje que o Gru-
po São Cristóvão Saúde pensa 
em espaços lúdicos para os 
pequenos pacientes. E, para 
tornar os espaços destina-
dos a eles mais agradável, o 
Hospital e Maternidade São 
Cristóvão oferece salas de 
espera interativa, coloridas, 
TVs com diversos desenhos, 
consultórios decorados que 
chamam a atenção das crianças, 
brinquedoteca, atendimento 
humanizado com os médicos 
e, agora, um carrinho elétrico 
para transportar as crianças da 
pediatria para o Centro Cirúrgico.

O novo carrinho persona-
lizado é mais uma forma do 

Crianças internadas no Grupo São Cristóvão 
Saúde vão para a cirurgia à bordo do novo 
carrinho elétrico infantil

Grupo oferecer atendimento 
aos pequenos de forma descon-
traída para diminuir a tensão 
pré-cirúrgica. Um colaborador 
é responsável por pilotar o 
carrinho e levar o paciente das 
pistas do andar pediátrico para 
a linha de chegada, no Centro 
Cirúrgico.

Toda vez que utilizado, o car-
rinho é devidamente higienizado 
e, para seguir viagem, é checada 
a pulseira do paciente e o uso do 
cinto de segurança, com a super-
visão de um profissional durante 
todo o trajeto.

“Queremos que os nossos 
pequenos pacientes vivam um 
momento leve e divertido. Essa 
iniciativa visa humanizar e indi-
vidualizar o cuidado com cada 
uma das crianças. Se elas se 
lembrarem desse período, que 
seja com a alegria da experiência 
de terem sido pilotos”, enfatiza 
o Presidente e CEO do Grupo 
São Cristóvão Saúde, Engº Valdir 
Pereira Ventura.
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Shopping Anália Franco tem ponto 
de vacinação contra a COVID-19

O  S h o p p i n g 
Anália Franco é um 
dos pontos de drive-
-thru para vacinação 
contra a COVID-19. 

A ação, realiza-
da pela Prefeitura 
de São Paulo com 
apoio do shopping, 
começou hoje (15) 
e funciona no esta-
cionamento externo 
do empreendimento, por tempo 
indeterminado. 

A vacinação acontece de 
segunda a sexta, exclusivamente 
por drive-thru, das 8h às 17h. O 
atendimento acontece por or-
dem de chegada e é obrigatória 
a apresentação de documento 
com foto e CPF.

 “Nesse momento, é mui-
to importante que a iniciativa 
privada ajude no processo de 
vacinação. Os shopping centers 
da Multiplan, que sempre tive-
ram preocupação com a saúde 
e investem em rígidos protocolos 
de segurança, estão à disposição 
para realização de ações desta 

natureza em benefício da 
população”, afirma Vander 
Giordano, Vice-Presidente 
Institucional da Multiplan.

 A Prefeitura de São 
Paulo divulgará as faixas 
etárias elegíveis para va-
cinação nos canais de co-
municação oficiais.

 
SERVIÇO:
SHOPPING ANÁLIA FRANCO

 Avenida Regente Feijó, 1739, 
Tatuapé - Horário: de segunda a 

sexta, das 8h às 17h 

Os endereços de outras  
unidades podem ser acessados 
pela ferramenta Busca Saúde: 
https://buscasaude.prefeitura.
sp.gov.br/.

Passatempo

Culinária

SO
LU

ÇÃ
O

Ingredientes: 1/2 kg de baca-
lhau em lascas; 4 batatas grandes 
descascadas e cortadas em cubo; 
1 lata de creme de leite sem soro; 
1 xícara de café de leite de côco; 
100 g de queijo mussarela em 
tiras; 100 g de queijo gorgonzola 
em pedacinhos; 100 g de queijo 
parmesão ralado grosso; Ervas 
aromáticas e sal a gosto (alecrim, 
tomilho, salsa, salsinha, manjeri-
cão e cebolinha, tudo picadinho); 
1 colher de sopa de curry; Sal a 
gosto.

Modo de fazer: Cozinhe as 
batatas já descascadas e cortadas 
em cubos e reserve. Tire o sal do 
bacalhau (deixe na água de um dia 
para o outro e troque a água pelo 
menos 3 vezes para tirar o sal). 
Coloque em uma vasilha de vidro 
e cozinhe as lascas no micro-ondas 
por 5 minutos e reserve.

Molho: Em uma vasilha mis-
ture o creme de leite, o leite de 
coco, o curry, o queijo mussarela, 
o goronzola e as ervas aromáticas.

Bacalhau Sete Mares

Montagem: Em um pirex, 
coloque uma camada de batatas 
cozidas, por cima coloque as lascas 
de bacalhau e derrame o molho 
por cima. Tempere com sal a gosto.

Polvilhe com o queijo parme-
são e gratine durante 7 minutos no 
forno (meu forno tem grill e é bem 
rápido para gratinar o parmesão). 
Depois de pronto, jogue a ceboli-
nha por cima e sirva em seguida.

Horóscopo
ARIES - Começará este período com algumas ilusões e muitas preocupa-
ções principalmente em relação ao setor economico. Deve estar atento e 
não confiar muito em quem não conhece, pois corre o risco de ser enga-
nado. No setor sentimental é uma boa hora para formalizar as relações e 

para os que pretendem mudar de casa. Na saúde poderá ter algumas enxaquecas.

TOURO - Vai ter crescimento e progresso desde que saiba observar, es-
perar e programar todos os passos a serem dados. Necessita de acreditar 
mais nas suas capacidades. No setor sentimental ponha o preto no branco 
e não dê continuação a situações duvidosas que apenas geram conflitos 

e discussões. No setor profissional está bastante favorecido ao longo desta fase

GÊMEOS - Vai sentir algumas limitações que serão criadas apenas pela 
sua cabeça. Pode realizar algo que já desejou fazer ou ter no passado. No 
setor sentimental passará a contar com mais certezas já que vai esclarecer 
situações que não estavam completamente definidas. No setor profissional 

não faça negócios sem certezas, esteja sempre atento a todos os pormenores.

CÂNCER - Estará bastante empenhado e concentrado no seu trabalho tente 
organizar melhor o tempo a fim de poder dar atenção a todos os setores. 
No setor sentimental tende a entrar num período mais frio e distante, as 
dúvidas vão pairar no ar. No setor profissional vai surgir a possibilidade 

de fazer uma sociedade ou iniciar uma nova atividade que lhe trará muito otimismo. 

LEÃO - Terá um mês positivo em que poderá obter a realização que deseja 
em vários setores da sua vida. Mesmo estando sempre bem acompanhado 
vai sentir-se um pouco só. Programe mais momentos na companhia dos 
amigos. No setor sentimental passará por situações que o farão crescer. 

No setor profissional conte com o apoio dos seus superiores.

VIRGEM - Terá um mês protegido, ainda que complicado. Poderá fazer mu-
danças muito significativas na sua vida já que terá ideias para realizar alguns 
dos seus projetos. No setor sentimental poderá passar por uma separação 
que não será fácil, pois prevê-se que aconteça quando menos se espera. 
No setor profissional terá crescimento e fará importantes aprendizagens. 

LIBRA – Estará protegido e não deve dar grande importância a alguns 
períodos de ansiedade pois tudo tende a correr bem. No setor sentimental 
pense duas vezes antes de tomar qualquer atitude que possa por em causa 
o seu relacionamento. No setor profissional terá oportunidade de encontrar 
um novo significado para a sua carreira. Batalhe pelo seu futuro. 

ESCORPIÃO - Deve exteriorizar o que vai no seu interior, este é um mês 
em que as suas capacidades de comunicação serão postas à prova. No 
setor sentimental após uma ruptura vai surgir uma pessoa com quem terá 
grande cumplicidade sem preocupações. No setor profissional prepare-se 
para enfrentar alguns obstáculos criados por terceiros.

SAGITÁRIO - Terá um mês muito positivo e passará por um período em que 
terá proteção e crescimento. No setor sentimental dê mais oportunidades 
aos outros de se mostrarem. Os amigos poderão ser um excelente apoio. 
No setor profissional vão surgir oportunidades de mudança, aproveite e 

seja otimista, mesmo que surjam alguns conflitos iniciais.

CAPRICÓRNIO - Começará o mês com grandes responsabilidades, mas 
terá o necessário para resolver e conduzir a sua própria vida. No setor 
sentimental as relações estarão pautadas pela maturidade e harmonia.  No 
setor profissional tem forte tendência a deixar projetos para trás. Mantenha 

o foco e certamente alcançará o êxito, terá bons apoios financeiros. 

AQUÁRIO - Terá a possibilidade de realizar coisas novas ao longo deste 
mês, pode surgir uma mudança de emprego. No setor sentimental haverá 
momentos de desorientação tanto para si como para o seu parceiro. No 
setor profissional muita atenção já que pode obter crescimento considerável 

se estiver concentrado e tenha tudo organizado. Não confie demasiado.

PEIXES - Estará diante de situações que o vão levar a mudanças profun-
das, mas positivas na sua vida. Não recue. No setor sentimental passará 
por alguns desentendimentos, seja você a dar o primeiro passo para uma 
reconciliação. No setor profissional terá de improvisar em algumas situações 

já que estará sujeito a alterações de última hora.

Rua João Antonio de Oliveira, 268 - Mooca
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Ferroviária se consagra Bicampeã da 
Libertadores Feminina

A Ferroviária fez história 
na noite deste domingo (21), 
pois derrotou o America de 
Cali (Colômbia) por 2 a 1 e ga-
rantiu o título da Libertadores 
Feminina. 

Com a vitória no estádio 
José Amalfitani, casa do Vélez 
Sarsfield, em Buenos Aires, a 
Ferrinha conquistou o segundo 
título continental de sua história 
(o primeiro foi em 2015) além de 
uma vaga na próxima edição da 
Libertadores Feminina, que está 
programada para acontecer no 
final de 2021 no Chile. 

Além disso, o título da Fer-
roviária aumentou ainda mais 
o domínio do Brasil na Liberta-
dores Feminina. Em 12 edições, 
são nove títulos de equipes bra-
sileiras. Um grande personagem 
desta conquista é a técnica Lind-
say Camila, pois, neste domingo, 
ela se tornou a primeira mulher a 
vencer a competição continental 
no papel de treinadora.

A equipe colombiana co-
meçou melhor a partida, pres-
sionando a saída de bola da 
Ferroviária, que, com o passar 
do tempo, conseguiu equilibrar 
as ações e abrir o placar aos 6 mi-
nutos. A camisa 7 Sochor cobrou 
falta da intermediária e a goleira 
Tapia vacilou na defesa, sofrendo 
um frango.

Porém, aos 37 minutos a 
arbitragem marca pênalti quan-
do a zagueira Yasmin derruba 
Robledo, que partia livre para o 
gol. Catalina Usme cobra bem e 

deixa tudo igual. Este 
foi um gol especial, 
pois com ele a atacante 
colombiana se tornou 
uma das maiores arti-
lheiras da história da 
competição com 29 
gols (ao lado da brasi-
leira Cristiane).

O empate não de-
sanimou a Ferroviária, 
que não demorou a 

ficar novamente na frente no 
placar. 

Aos 42 minutos quem tem 
uma cobrança de pênalti a seu 
favor é o time brasileiro. Aline 
Milene vai para a cobrança e 
desloca a goleira Tapia para fazer 
o gol do título. 

Na etapa final o America 
de Cali assumiu o controle das 
ações, e ficou muito perto do gol 
em algumas oportunidades, in-
clusive com duas bolas na trave. 
Mas a Ferrovirária soube sofrer e 
segurou o placar até o apito final.


