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Programa Cidade Solidária, em parceria com
entidades, realiza distribuição de cestas básicas
Desde que a situação
de emergência no município foi declarada em
função da pandemia de
coronavírus, a Prefeitura
de São Paulo lançou o
Cidade Solidária, que
em parceria com entidades da sociedade, o
programa arrecada e
distribui cestas básicas,
alimentos e produtos de
higiene e limpeza. Para
isso, conta com a ajuda
de associações ligadas às
comunidades.
Este programa de cooperação entre o poder
público municipal, setor
privado e terceiro setor
busca a segurança alimentar e
a saúde básica das pessoas mais
carentes e terá sua duração
enquanto a cidade estiver em
estado de calamidade pública
e não substitui, prejudica ou
interfere nos outros programas
sociais desenvolvidos.
Até agora, já foram distribuídos mais de 4,8 milhões de cestas, 4 milhões de refeições e 1,2
milhão de kits de higiene e lim-

doar devem entrar em
contato pelos telefones
11 2833-4170, 2833-4166,
ou 2833-4165, ou enviar
mensagem para o e-mail:
doaçoes@prefeitura.
sp.gov.br para receber
as orientações sobre participações e doações das
equipes do programa.
Os interessados, podem ainda fazer doações
em dinheiro para um
fundo que viabilizará a
aquisição de cestas. Por
transferência bancária, os
dados são:

peza pelo programa. Foram arrecadados quase R$ 900 milhões,
valor destinado à aquisição de
mais cestas, que se somam às
doadas pela sociedade.
As doações também podem ser feitas em dinheiro.
Todos os recursos arrecadados
são destinados à compra de
cestas para ajudar pessoas em
situação de extrema vulnerabilidade social.

COMO DOAR
As pessoas que quiserem
ajudar o programa podem fazer
as doações de cestas básicas ou
dos alimentos não perecíveis que
entram na composição das delas
e de kits de higiene.
Os locais disponíveis para
doação estão espalhados pela
cidade.
As empresas e organizações,
pessoas jurídicas, que quiserem

Banco do Brasil
Agência 1897-X
C/C 2020-6
PMSP/SMDU-Cidade Solidária- CNPJ: 46.395.000/0001-39
Pelo PIX por meio da chave:
contato@spcidadesolidaria.org
Para saber mais conhecer
os pontos de coleta em todas as
regiões da cidade ou fazer parte
do programa, acesse o site: spcidadesolidaria.org ou ligue 156.
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CCJ aprova parecer a PL que isenta prestadores Nova Lei Trabalhista: Como ficaram as férias
de serviço de ISSQN durante pandemia
dos trabalhadores com a pandemia
A CCJ (Comissão de Constituição,
Justiça e Legislação
Participativa) realizou
reunião ordinária e
aprovou parecer de
legalidade ao PL (Projeto de Lei) 44/2021,
de autoria do vereador Rubinho Nunes,
que trata da isenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza) aos
profissionais e empresas que
ficaram impedidos de prestar
serviços durante a situação de
emergência decretada para
enfrentamento da Covid-19. O
parecer de legalidade ao projeto na CCJ foi elaborado pela

relatora Sandra Tadeu.
O artigo principal explica
que a isenção é para os prestadores de serviço que não puderam trabalhar durante todo o
período de validade do Decreto
nº 59.283 de 16 de março de
2020, de situação de emergência
no município, em decorrência da
pandemia do coronavírus.

O autor defende que o isolamento
social é fundamental para combater
o novo coronavírus, todavia, que
também é preciso
pensar no impacto
econômico.
“Considerando
que muitos profissionais e empresas foram e estão impedidos
de desenvolver suas atividades
e auferir renda, sem condições
de pagar os impostos que sobre
eles incidem, deve-se afastar o
pagamento do ISSQN, já que,
não havendo o exercício da atividade, não há que se cobrar o
tributo”, diz o vereador.

Secretaria da Fazenda notifica mais de um
milhão de devedores do IPVA 2021
A Secretaria da Fazenda
e Planejamento do Estado de
São Paulo notificou, desde o
dia 24/6, mais de um milhão de
devedores do IPVA 2021, com
o objetivo de arrecadar cerca
de R$ 1,1 bilhão em impostos
atrasados.
Deste total, descontadas
as destinações constitucionais
(como o Fundeb), o valor restante é repartido 50% para os
municípios de registro dos veículos, que devem corresponder ao
local de domicílio ou residência
dos respectivos proprietários,
e os outros 50% para o Estado.
Os recursos do imposto são
investidos pelo governo estadual
em obras de infraestrutura e
melhoria na prestação de serviços públicos como os de saúde
e educação.
De acordo com a Dicar (Diretoria de Arrecadação, Cobrança
e Recuperação de Dívida), serão
notificados 1.181.028 proprietários/responsáveis solidários
que possuem débitos do IPVA,

de veículos de todos os
finais de placa, referentes ao exercício de 2021.
Responsáveis solidários
são, por exemplo, o banco em que o proprietário fez o financiamento
do veículo.
A notificação ocorre
exclusivamente via Diário Oficial do Estado e
traz a identificação proprietário,
do veículo, o valor do imposto,
da multa incidente e dos juros
por mora. Não haverá notificação via Correios ao domicílio
tributário do proprietário.
O pagamento pode ser realizado pela internet ou nas
agências da rede bancária credenciada, utilizando o serviço
de autoatendimento. Para isso,
basta informar o número do
Renavam do veículo e o ano do
débito do IPVA a ser quitado.
O proprietário que não
quitar o débito ou apresentar
defesa no prazo terá a inclusão
de seu nome no Cadastro Infor-

As férias sempre foram um
direito garantido aos trabalhadores. A Constituição garante
a todo empregado contratado
pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), inclusive o empregado doméstico, o direito
a 30 dias de descanso anual
remunerado. Para usufruir desse
benefício, no entanto, o empregado precisava trabalhar 12 meses seguidos na mesma empresa
e, somente após esse período,
adquiria o direito às férias.
A pandemia, no entanto,
trouxe algumas mudanças nessa
relação entre patrões e empregados, tanto no que diz respeito
ao período de aquisição como
no critério de cálculo de pagamento. Pela legislação em vigor,
as empresas poderão antecipar
as férias de seus colaboradores,
mesmo que não tenham o período de 12 meses completos de
trabalho.
O empregador terá de informar o trabalhador a respeito
da antecipação de suas férias
com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por

escrito ou por meio
eletrônico, com a indicação do período
de descanso. Anteriormente, os dias de
folga eram fixados
com, no mínimo, um
mês de antecedência.
Outro ponto importante é que, hoje, as férias
não podem ser tiradas em períodos inferiores a 5 dias corridos
e que o colaborador e o empregador poderão, adicionalmente,
negociar a antecipação de períodos futuros de férias por meio de
acordo individual escrito.
A lei ainda esclarece que o
adicional de um terço constitucional relativo às férias poderá
ser pago após a sua concessão,
a critério do empregador, até a
data em que é devido o pagamento do 13º salário. Antes o
adicional de um terço das férias
deveria ser pago 48 antes do início do descanso, com as demais
verbas da folga anual.
Além disso, atualmente,
a conversão de um terço do
período das férias em abono

pecuniário, conhecida como
venda das férias para a empresa, dependerá da anuência do
empregador, hipótese em que o
pagamento dessa verba poderá
ser efetuado até a data em que
é devido o pagamento do 13º
salário. Antes, a empresa não
poderia negar esse direito ao
empregado e a sua quitação
deveria ser feita até o quinto
dia útil do mês subsequente ao
das férias.
Uma condição, no entanto,
ficou intacta: a prerrogativa de
marcar o período de descanso
sempre foi do patrão. Para isso,
ele tem os 12 meses seguintes
após o período aquisitivo. Caso
não marque nesse prazo, as férias vencidas deverão ser pagas
em dobro.

Metrô de São Paulo recebe campanha para
estudo de vacina contra o HIV
mativo de Créditos não Quitados
de Órgãos e Entidades Estaduais
(CADIN Estadual) e na Dívida
Ativa do Estado de São Paulo. No
último caso, a administração do
débito em dívida ativa é transferida à Procuradoria Geral do
Estado (PGE), que poderá iniciar
o procedimento de execução
judicial.
Outras notificações serão
realizadas nos meses de julho a
setembro de 2021.
Para mais informações,
acesse o portal da Secretaria
da Fazenda e Planejamento
em: portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/ipva.

O Metrô de São Paulo se
junta à iniciativa do Centro de
Referência e Treinamento DST/
Aids-SP da Secretaria de Estado da Saúde para receber em
suas estações a campanha da
Pesquisa Mosaico, estimulando
que voluntários se inscrevam na
fase 3 do estudo para a vacina de
prevenção ao vírus HIV.
Essa terceira etapa do estudo será realizada na Casa da

Pesquisa, vinculada ao CRT, e
possui vagas para 136 voluntários. Serão selecionados homens
cisgêneros (aqueles que se
identificam com o sexo biológico
com o qual nasceram) que se
relacionam sexualmente com
homens cisgêneros, mulheres e
homens trans com vida sexual

ativa, entre 18 a 60 anos e HIV
negativo.
Para mais informações e
realizar a inscrição, os interessados podem acessar o site:
www.pesquisamosaico.com.
br ou procurar por @pesquisacrt no Facebook, Instagram
e Twitter.
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Equipe da vereadora Edir Sales
visita moradores e comerciantes
dos baixos da Mooca

Vereadora Edir Sales vota favorável
à nova Lei das Antenas para ajuda
no combate a desigualdade social

A equipe da Vereadora Edir Sales tem percorrido a região para
receber as solicitações dos comerciantes e moradores, que serão
encaminhadas aos órgãos competentes.
Na semana passada, foram visitadas diversas ruas dos Baixos
da Mooca para a apuração de diversas demandas de zeladoria,
limpeza de galerias pluviais, sinalização de trânsito e segurança.
“Conversamos com os munícipes que vivem o dia a dia do bairro.
Estar presente faz toda a diferença para entendermos as principais
necessidades e cobrarmos a realização dos serviços”, ressaltou a
Vereadora Edir Sales.

A Vereadora Edir Sales participou ativamente da aprovação, em primeira votação
em plenário, do Projeto de Lei 347/2021,
que prevê celeridade para a instalação de
novas antenas de telefonia móvel na cidade
de São Paulo, levando em conta a redução
da burocracia e a adoção de critérios sociais
para posicionamento dos aparelhos. Como
integrante da CPI das Antenas, que foi realizada na Câmara Municipal, a parlamentar
tomou conhecimento da triste realidade
que a nossa cidade vive quando o assunto é inclusão digital.
Ao mesmo tempo em que alguns bairros mais desenvolvidos
possuem quatro vezes mais antenas do que o necessário, outros da periferia sofrem com a má qualidade do sinal e com a falta de cobertura.
“Infelizmente, como reflexo da falta de cobertura de telefonia,
os cidadãos têm desempenho inferior nas escolas por não poderem
estudar e fazer aulas online, além da dificuldade para conseguir emprego e até para fazer contato com serviços de emergência”, afirmou
a Vereadora. “Organizar o serviço de telefonia na cidade é contribuir
diretamente com a redução da desigualdade social”, completou

Quem tomou vacina contra Covid-19 pode doar sangue?
Incentivando a doação de
sangue, a campanha Junho Vermelho é realizada anualmente,
mas em 2021, por causa da pandemia de Covid-19, novas regras
precisam ser observadas para
quem pretende ser um doador.
Fora os requisitos já estabelecidos, quem vai doar sangue
agora precisa estar atento para o
tempo de intervalo após tomar a
vacina contra o coronavírus. Em
vacinas baseadas em vírus SARS-CoV-2 inativado ou fragmento
proteico – como a Coronavac – o
tempo previsto de inaptidão é de

48 horas. Já os imunizantes que
utilizam tecnologias de produção
com vetores virais recombinantes não replicantes, como
a AstraZeneca, e os que usam
tecnologia de RNA mensageiro
(mRNA), como é o caso da Pfizer,
recomenda-se a inaptidão de
doadores de sangue por período
de 7 (sete) dias após a aplicação
da vacina.
Considerando outras doenças, como a gripe, o período de
impedimento para doação é de
48 horas, segundo orientação da
Fundação Pró-Sangue.

Rua Polignano A. Mare, 228 cj 11 - Brás
Tels: 3271-7382 / 2579-7381 / 2528-3452 / 2528-3432

Para quem contraiu
a Covid-19, a regra para
doar é respeitar um período mínimo de 30 dias
após a melhora completa dos sintomas. O mesmo vale para gripes,
resfriados ou quaisquer
sintomas de ambos.
DOAÇÕES SEGURAS
Os hemocentros já são locais
higienizados e supervisionados,
mas durante a pandemia os
cuidados foram redobrados para
garantir que não haja risco con-

tágio nos momentos de doação.
Medidas como uso obrigatório
de máscara, medição de temperatura, distanciamento das
poltronas e macas de doação,
além de agendamento, também
foram adotadas.
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Juventus recebe reforços para a Copa Paulista 2021
Na segunda quinzena do
mês de junho o Departamento
de Futebol Profissional anunciou
mais dois reforços para a disputa
da Copa Paulista 2021. São eles:
o atacante José Welinton Silva de
Andrade (Zé Andrade), 23 anos,
ex- Água Santa, e o zagueiro
Juan Santos Pinto, 27 anos, ex-Capivariano.
Na semana passada, já foram anunciadas algumas contratações: os atacantes Felipinho,
ex- Comercial, e Brunão, exPenapolense, o lateral-direito
Danrley, ex-Comercial, o lateralesquerdo Acácio, ex- Rio Claro, o
meio-campo Wesley, ex- Tocantins, e o zagueiro João Gabriel,
ex- Portuguesa Santista.
O Departamento de Futebol
também divulgou as renova-

ções dos contratos do atacante
Alfredo, dos laterais-esquerdos
Negueba, Lucas Ybom e João
Paulo, do goleiro Vitor Omena,
dos meias-atacantes João Lucas,
Gabriel Bonet e Rafhinha.
Em preparação para a Copa
Paulista, a equipe grená realizou
o primeiro jogo-treino diante
do Oeste, na Arena Barueri, na
manhã desta terça-feira (22/06).
O placar foi 2 a 1 para os donos
da casa, que decretaram a vitória
no último lance do jogo. O gol juventino foi anotado por Alfredo.
De acordo com o técnico
Fahel Júnior foi uma primeira
atividade bastante proveitosa.
Para ele, o time apresentou um
bom posicionamento, embora
reconheça que precisa ajustes
no entrosamento e finalizações.

Dicas de nutrição para pacientes com câncer
Uma alimentação balanceada é benéfica tanto para
aspectos físicos, quanto mentais. Bons hábitos geram mais
disposição para tarefas diárias
e trazem melhorias para a autoestima. Porém, quais seriam
os impactos de uma refeição
equilibrada na rotina de pacientes oncológicos?
O paciente diagnosticado
com câncer requer atendimento multidisciplinar e individualizado. Além do oncologista, é
importante o acompanhamento de um nutricionista para
traçar planos alimentares individuais e garantir que todos os
nutrientes estejam inclusos no
cardápio. A nutricionista Cintya
Bassi Souza, coordenadora dos
Serviços de Nutrição e Dietética
do Grupo São Cristóvão Saúde,
revela esta ser uma das maneiras mais eficazes de evitar
o câncer: “aliada a atividades
físicas, a alimentação deve ser
baseada em alimentos naturais,
rica em vegetais e pobre em
ultraprocessados (industrializados)”, aponta.
O ideal é buscar suporte
ao receber o diagnóstico, monitorando a dieta ao longo de
todas as etapas do processo,
que pode envolver cirurgia,

quimioterapia, radioterapia ou
transplante, por exemplo. “É de
extrema importância evitar a
desnutrição, pois compromete
a recuperação e aumenta o risco
de infecções. Ao menor sinal,
uma suplementação junto ao
nutricionista é indicada”, explica
Cintya. “Em caso de náuseas e
vômitos, evite ingerir líquidos
com as refeições, coma em
pequenas porções a cada três
horas e opte por alimentos secos
como torradas, biscoitos sem
recheio e pães, frutas cítricas e
banana nanica”, sugere a nutricionista.
Os alimentos podem ainda
conter microrganismos que
causam infecções. Pensando no
risco de diminuição da imunida-

de, por conta da agressividade
dos procedimentos, “é preciso
realizar a higienização das mãos
até o antebraço, além da mesa e
bancadas da cozinha, com água
e sabão. Os hortifrutis devem
ser lavados em água corrente,
pra tirar a sujeira visível e devem
permanecer de molho em solução (1 litro de água + 1 colher de
bicarbonato ou água sanitária)
por 15 minutos, seguido de um
novo enxágue em água corrente”, informa Cintya.
Os medicamentos fortes
podem causar mucosite, que
são inflamações na boca, faringe e todo trato gastrintestinal.
“Deve-se evitar comidas condimentadas, quentes, secas, duras
e ácidas. Há maior tolerância de

purês, caldos e sopas em temperatura ambiente, além dos
alimentos frios como sorvetes,
shakes, sucos e gelatina”, ressalta a especialista, como forma de
poupar esforço na mastigação.
Veja aqui uma lista de recomendações de alimentos:
• Azeite de oliva extravirgem; • Frutas oleaginosas, como
castanha, amendoim, nozes e
abacate; • Carboidratos complexos, como pães, massa e arroz
integral, farinha de aveia, frutas
e hortaliças; • Fontes proteicas
de boa qualidade, como leite e
derivados desnatados, carnes
magras e grãos; • Alimentos
frescos e não processados;
• Muita água, para garantir
melhor aproveitamento dos
nutrientes e um bom funcionamento intestinal .
Em contrapartida, evite
embutidos, frituras, pele de
aves, refrigerantes, doces, e
industrializados, pois são fonte
de gordura saturada e açúcares.
Além de muito calóricos, trazem
poucos nutrientes e benefícios
ao organismo. Dessa forma, com
quadro nutricional adequado, o
paciente vai responder de forma
muito mais positiva e possivelmente terá menos efeitos
colaterais.
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