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Programa Cidade Solidária atinge marca de
5 milhões de cestas básicas distribuídas
O programa Cidade Solidária, iniciativa da Prefeitura de São
Paulo para auxiliar pessoas que
vivem em situação de extrema
vulnerabilidade durante o período de pandemia da Covid-19
chegou à marca de 5.080.616
de cestas básicas distribuídas.
Neste período, também foram
fornecidas 7.205.779 refeições.
Os trabalhos são coordenados entre o poder público municipal, sociedade civil organizada
e iniciativa privada para ajuda
humanitária, buscando garantir
a segurança alimentar e a saúde básica das populações mais
vulneráveis durante a pandemia.
Diariamente, caminhões
circulam por todas as regiões
da cidade distribuindo as cestas
básicas, além de kits de higiene
e limpeza do projeto para as
entidades, que, por sua vez,
fazem chegar estes alimentos
nas mãos de quem mais precisa.
Atualmente, são 2.183 entidades
cadastradas.
Quem quiser ajudar o programa pode fazer doações de
cestas básicas ou dos alimentos
não perecíveis que entram na
composição delas. A relação dos
locais para doação e dos itens

que compõem às cestas pode ser
acessada clicando aqui.
As empresas e organizações
que quiserem doar devem entrar em contato pelos telefones
11 2833-4170/4166/4165, ou
enviar mensagem ao e-mail
doacoes@prefeitura.sp.gov.br
para receber as orientações das
equipes do programa.
Os interessados, podem
ainda fazer doações em dinheiro
para um fundo que viabilizará a
aquisição de cestas. Por trans-

ferência bancária, os dados são:
PMSP/SMDU-Cidade Solidária
CNPJ: 46.395.000/0001-39
Banco do Brasil
Agência 1897-X | C/C 2020-6
Pelo PIX por meio da chave:
contato@spcidadesolidaria.org .
A plataforma Sampa+Soli
dária mapeia os locais em que a
sociedade desenvolve ações de
solidariedade, como a distribuição de refeições prontas (marmitas e lanches), e também é o

ponto focal para cadastramento
de ações sociais levadas a cabo
por pessoas físicas, grupos e
entidades civis organizadas que
distribuem refeições. Assim, é
possível evitar desperdício de
alimentos ou distribuições duplicadas, e reforçar com insumos
estatais como copos de água, por
exemplo, ações filantrópicas de
entidades independentes.
A plataforma pode ser acessada no link sampamaissolidaria.
prefeitura.sp.gov.br .
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Cate faz cadastro para mil vagas de emprego à população vulnerável
A Prefeitura de São Paulo
aderiu ao programa Bolsa Trabalho do Governo do Estado
e passa a disponibilizar 1.000
vagas de trabalho e qualificação
profissional para a população
em vulnerabilidade social.
As pessoas que atenderem ao perfil irão contar com
auxílio mensal de R$ 535 para
desenvolverem atividades em
equipamentos públicos.
Os interessados podem se
inscrever até 30/08 pelo portal

www.bolsadopovo.sp.gov.br
ou se dirigirem a uma das 16
unidades do Centro de Apoio
ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) selecionadas pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho
e Turismo (SMDET) para auxiliar
pessoas que não têm acesso à
tecnologia e internet.
Para participar, o cidadão
deve estar desempregado, sem
receber seguro-desemprego
ou qualquer outro programa

assistencial equivalente; ter
idade a partir dos 18 anos e
residir na capital há pelo menos
dois anos. O programa só pode
ser acessado por apenas um
beneficiário por família, sendo
necessária a comprovação de
renda per capita familiar de até
meio salário-mínimo.
Os cidadãos inscritos são
selecionados conforme parâmetros do questionário socioeconômico, com priorizações
de mulheres arrimo de família,

maiores encargos familiares,
tempo de desemprego e maior
idade.
Os selecionados desenvolverão atividades com carga horária
de quatro horas diárias, cinco
vezes por semana e podem ficar
no programa Bolsa Trabalho por
até cinco meses. Os participantes
ainda terão acesso à qualificação
profissional. A seleção ocorrerá
até 4 de setembro e a convocação
será feita por meio de publicação
no Diário Oficial do Estado.

Mais de 6,5 mil veículos
abandonados foram retirados
das vias públicas em São Paulo

Com uso de máscara e
vacinação, casos de sarampo
caem 99,5% em SP

Entre 2017 e
julho de 2021, a
Prefeitura de São
Paulo já removeu
6.581 veículos que
foram abandonados em vias, passeios, canteiros,
jardins, áreas e logradouros
públicos da cidade. O trabalho
é executado pela Secretaria
Municipal das Subprefeituras
(SMSUB) e qualquer pessoa
pode denunciar o abandono
de automóveis por meio do
telefone 156 ou pelo portal 156.
A partir da delação, a equipe afixa uma notificação ao
proprietário e, nos casos em
que o carro não é retirado do
local no prazo de cinco dias,
é realizada a remoção para o
pátio da subprefeitura local.
Antes, entretanto, são feitos
trâmites administrativos como
a verificação junto aos órgãos

O número de casos de
sarampo caiu 99,5% no Estado de São Paulo desde o ano
passado, graças às estratégias
de imunização contra a doença e como consequência do
uso de máscaras e demais
medidas sanitárias adotadas
no decorrer da pandemia para
prevenção contra a COVID-19,
também transmitida por via
respiratória.
Em 2021, até o dia 10 de
agosto, houve cinco casos de
sarampo em todo o Estado.
Todos ocorreram em crianças,
sendo dois casos na faixa de 6 a
11 meses, e outros três a faixa de
1 a 9 anos. Nenhum deles tinha
esquema vacinal completo e havia histórico de comorbidades.
A infecção pelo sarampo
ocorre por meio de gotículas
de saliva com partículas do vírus dispersas em aerossol, que
favorecem a transmissibilidade

competentes: Polícia Militar,
CET e Detran, se o veículo tem
algum registro de crime, sinistro
ou furto, além de pendências
judiciais.
Após 90 dias da data da
remoção sem que o proprietário providencie a sua retirada,
o veículo será levado a leilão, a
ser realizado pela subprefeitura.
Como denunciar
Os munícipes podem fazer a
denúncia de veículos abandonados nos canais de atendimento
156 (telefone, site e aplicativo)
e nas praças de atendimento das
subprefeituras.

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

OBRIGADO SÃO PAULO!
CIDADE QUE ACREDITA NA CIÊNCIA E NA VIDA.
A cidade de São Paulo deu o exemplo: 100% do público
adulto vacinado! Mas, para vencermos a pandemia,
é muito importante a atenção de todos à segunda
dose da vacina na data certa. Saiba mais em:
prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa
> Use máscara sempre.
> Lave sempre as mãos.
> Evite aglomerações.
> Mantenha o distanciamento social.

Baixe o App
e-saúdeSP
e saiba mais

– cada infectado pode transmitir
para até 18 pessoas. Deste modo,
o uso de máscaras de proteção
facial, obrigatórias em São Paulo,
o isolamento social e o incentivo
à higienização das mãos e ambientes contribuiu para a redução
também do sarampo.
A vacina tríplice viral (primeira dose) previne contra sarampo,
caxumba e rubéola. Já a tetra viral
é aplicada na sequencia (funcionando como uma segunda dose),
e esta também previne a varicela.
Ambas fazem parte do calendário
de rotina, ou seja, estão disponíveis nos postos de vacinação
durante o ano todo.
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Moocafogo comemora 29 anos e recebe homenagem

No dia 21 de Agosto o Moocafogo FC, comemorou seu aniversário 29 anos com um evento que recebeu o apoio de toda a comunidade.
Em vários momentos foram lembrados os momentos de glória e superação da equipe, que fez questão de homenagear Ricardo Cleiton
Cruz, o Bira, seu eterno Capitão. Na ocasião também esteve presente a Vereadora Edir Sales, que homenageou a diretoria e os atletas da
equipe com um bonito quadro comemorativo. A animação da festa ficou por conta do grupo Quadrilha do Samba.

Em aniversário, Mooca produz a maior pizza do
Brasil com patrocínio máster do São Cristóvão Saúde
Em comemoração ao
seu aniversário de 465
anos completados no dia
17 de agosto, o bairro da
Mooca celebrou a data
com a maior pizza do país,
sendo entregue, gratuitamente, para a população.
O evento trouxe o tradicional sabor de muçarela, com 20 metros e 29 centímetros de comprimento,
668 pedaços e mais de
115 quilos. Com duração
de quatro horas, em uma
rua fechada do bairro, o
evento contou ainda com
recreação gratuita para as
crianças, com direito a tatuagem
temporária, brinquedos com
monitores, algodão doce, pipoca
e muita música.

A comemoração foi feita
pela Pizzaria Sacada, tendo o
patrocínio máster do Grupo
São Cristóvão Saúde. “A Mooca

é um bairro único, tendo como
principal característica a presença de imigrantes italianos e
seus descendentes. Apoiar um

evento que marca essa
cultura e traços típicos da
região, em virtude do seu
465º aniversário, é muito
gratificante. Parabenizo o
Sr. José Leandro, da Pizzaria
Sacada, pela ação tão representativa comunidade
mooquense”, enfatiza o
Presidente/ CEO do São
Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura.
A ação foi auditada
pelo Rank Brasil (recordes
brasileiros) que entregou
ao idealizador uma placa
e medalha pela pizza mais
longa do Brasil. Além disso, todo alimento arrecadado
durante a festividade será destinado às entidades NOVA 4E e
Lar Redenção.

Assistência Social inaugura Centro de Acolhida
Especial para idosos na Mooca
Trabalhando para qualificar
e ampliar a rede de acolhimento,
a Prefeitura naugurou um Centro
de Acolhida Especial (CAE) para
idosos em situação de rua na
Mooca. O espaço, implantado
num local onde anteriormente
funcionava um hotel, conta com
120 vagas.
O prefeito Ricardo Nunes conheceu as dependências do novo
Centro de Acolhida. “Nosso desafio é grande numa pandemia.
Mas estamos dando respostas
rápidas para o atendimento
dessa população”, explicou. Os
idosos acolhidos são encaminhados para acomodações em suítes
e têm quatro refeições diárias,
além de contarem com uma

equipe para realização
de serviços de limpeza e
de manutenção do dormitório, e atendimento
socioassistencial.
Gilberto Rodrigues já
está a dois dias no hotel.
Segundo ele, foi melhor
porque no abrigo tem
muita gente, horário para
entrar e sair. “Quero trabalhar e estando aqui
tenho mais possibilidade,
apesar que lá não estava
ruim”, disse.
O atendimento social no
CAE é realizado por uma equipe técnica da parceria entre a
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

(SMADS) e a Organização da
Sociedade Civil (OSC) Associação
Beneficente Caminho da Luz
(ABECAL).
O atendimento é humanizado.São colocadas uma ou

duas pessoas em
cada quarto com
banheiro privativo.
Com isso é possível
atender não só os
idosos, mas as famílias também.
As vezes há dificuldade para acolher
famílias pois eles
não querem ficar
num grande acolhimento.
Nesses hotéis
o casal tem a oportunidade de
ficar num quarto com o filho, se
for necessário, até que eles consigam se reestruturar, afirmou a
secretária municipal da SMADS,
Berenice Giannella.
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Equipes de Iniciação e de Base disputam o Paulista de Futsal
As equipes de futsal federado da Iniciação e da Base
entraram em quadra para a
disputa das rodadas do Campeonato Paulista, no último sábado
(21/08). Confira os resultados:
Categorias da Iniciação –
1ª rodada:
SUB 7 - C A JUVENTUS 5 X 1
S C CORINTHIANS PAULISTA

SUB 10 - C A JUVENTUS 1 X 1
S C CORINTHIANS PAULIS
Categorias da Base –
2ª rodada:
SUB 12- C A JUVENTUS 3 X 2
ADC SAO BERNARDO
SUB 14 - C A JUVENTUS 2 X 1
ADC SAO BERNARDO

SUB 8 - C A JUVENTUS 0 X 2
S C CORINTHIANS PAULISTA

SUB 16 - C A JUVENTUS 2 X 3
ADC SAO BERNARDO

SUB 9 - C A JUVENTUS 1 X 3 S C
CORINTHIANS PAULISTA

SUB 18 - C A JUVENTUS 4 X 1
ADC SAO BERNARDO

As categorias de base sub
12, 14, 16 e 18 jogam no próximo

sábado (28/08), às 14h00, contra
as equipes do C A Tabuca Junior.

Parque do Povo recebe evento-teste para retomada
das corridas de rua na cidade de São Paulo
São Paulo sedia no próximo
domingo (29), a Volta SP 10k. A
prova marca o retorno das corridas de rua durante o período de
pandemia do novo coronavírus e
faz parte dos 30 eventos anunciados pelo Governo do Estado
como teste para o retorno seguro das atividades do gênero.
Promovida pela Associação
Brasileira de Corridas de Rua
(ABRACEO), a Volta SP 10k se-

guirá uma série de protocolos de
segurança, além de ser necessária a testagem prévia dos atletas,
com todos sendo obrigados a
apresentar teste PCR negativo 48
horas antes da corrida.
A prova será limitada a 1.200
atletas e terá percursos de 5k
e 10k, com largada na Pista Expressa da Marginal Pinheiros, em
frente ao Parque do Povo.
Os atletas terão que usar

máscara durante a corrida e
durante o percurso serão feitas
sinalizações para estimular o
distanciamento e evitar aglomerações. As largadas vão começar
às 7h, seguindo o formato de
ondas, com 120 atletas largando
por vez a cada 1 minuto e o local
da prova vai ser controlado, sendo vetada a entrada de pessoas
que não tenham relação com a
corrida.

Para o acesso, será feita uma
triagem com aparelho de temperatura infravermelho. Também
serão disponibilizados recipientes abastecidos com álcool gel
70% para higienização das mãos,
instalados nos lugares de maior
circulação de pessoas.
Os corredores serão monitorados durante 14 dias após o
evento-teste, assim como ocorreu na prova de 2020.

Rua João Antonio de Oliveira, 268 - Mooca
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