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Prefeitura vai reativar Hospital Sorocabana 
após reforma e readequação do prédio

A Prefeitura de São Paulo 
recebeu nesta quarta-feira (13), 
pelo governo do Estado, a trans-
ferência de titularidade do prédio 
do Hospital Sorocabana. A ação 
possibilita o início do processo 
de reforma e modernização do 
imóvel. O primeiro passo da Se-
cretaria Municipal de Saúde é a 
contratação de empresa especia-
lizada para desenvolvimento de 
projeto de reforma e adequação 
do prédio às normas de vigilância 
sanitária vigentes.

No local, atualmente, fun-
ciona o Complexo Hospitalar 
Sorocabana. Entre agosto e se-
tembro de 2020, a administração 
municipal entregou 55 leitos para 
pacientes com Covid-19. 

Foram 49 leitos de enferma-
ria e outros seis de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), utilizados 
para estabilização em casos de 
média complexidade. Adminis-
trado pela Organização Social de 
Saúde (OSS) Associação Saúde da 
Família (ASF), neste ano foram 
criadas 41 vagas de leitos de 
enfermaria, 12 de estabilização 
e duas de hemodiálise no térreo 
da unidade. 

Também funcionam no local, 
no primeiro piso, um Hospital Dia 
(HD), com consultas de especia-
lidades médicas e exames de 
imagem, além de uma Assistên-
cia Médica Ambulatorial (AMA) 
24h. Na área externa ao bloco 
hospitalar, há também um Centro 
Especializado em Reabilitação 
III (CER).

No fim de setembro, a Pre-
feitura de São Paulo recebeu 
o prédio do Núcleo de Gestão 
Assistencial (NGA) do governo es-

tadual. Desde o dia 1º de outubro 
funciona a 469ª UBS (Unidade 
Básica de Saúde) do município, 
com capacidade de cerca de 20 
mil atendimentos mensais. A 
cidade vai receber três novas 
UPAs, serão instaladas na zona 
Sul, Norte e Leste.

Em setembro, foram libera-
dos, pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), mais 
US$ 22 milhões (cerca de R$ 
114 milhões) para construção 
e reformas de unidades, além 

de investimento em sistema de 
gestão de unidades, implanta-
ção de telemedicina e outros 
serviços.

Outra demanda da zona 
leste é a construção de um novo 
hospital veterinário público. A 
unidade está prevista para o ex-
tremo leste da cidade. O Estado 
prevê o repasse do recurso para 
a construção do prédio e a prefei-
tura entra com o custeio mensal 
dos serviços prestados. O local 
ainda será definido.
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Com a estiagem e redução 
das chuvas, precisamos juntar 
esforços e economizar água. 
Medidas simples podem ajudar 
muito!

Banhos mais curtos, apro-
veitamento da água nas ativida-
des domésticas e até o conserto 
de pequenos vazamentos inter-
nos fazem muita diferença. Con-
fira aqui algumas dicas criativas 
para enonomizar água: 

1 MINUTO A MENOS NO 
USO DE ÁGUA AO LAVAR A 
LOUÇA DO DIA

Se você economizar 1 mi-
nuto no uso de água ao lavar a 
louça do dia, em 10 anos, terá 
poupado água suficiente para 
mais de 500 ciclos completos 
da máquina de lavar roupas 
(49.680 litros) — ou seja, para 
lavar roupas na máquina 1 vez 
por semana ao longo desses 
mesmos 10 anos!

1 MINUTO A MENOS NO USO 
DE ÁGUA AO SE BARBEAR

Economizando 1 minuto 
no uso de água ao se bar-
bear, em 10 anos, você terá 
poupado água suficiente para 
1 outra pessoa também se 
barbear durante esses 10 
anos (isso significa 19.440 
litros!) — considerando a que 

Prefeitura e Governo do Estado firmam 
parceria para oferecer crédito a micro 
e pequenos empreendedores

O prefeito de São 
Paulo Ricardo Nu-
nes e o governador 
João Doria assinaram 
nesta quinta-feira (8) 
um convênio entre a 
Ade Sampa, agência 
de apoio a empreen-
dedores vinculada à 
Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e 
Turismo (SMDET) e o Banco do 
Povo, programa estadual de mi-
crocrédito, para a destinação de 
uma linha de crédito com recur-
sos de R$ 25 milhões, exclusivo 
para o atendimento aos micros 
e pequenos empreendedores da 
capital. A ação tem o objetivo 
de impulsionar a cidade de São 
Paulo na retomada econômica.

Metade do valor será alo-
cado em operações da linha 
Empreenda Mulher, voltada às 
empreendedoras. Atualmente, 
a Ade Sampa realiza por telefo-
ne, whatsapp e e-mail a oferta 
das linhas de microcrédito do 
Banco do Povo, apresentando 
aos empreendedores paulista-
nos as condições e processos 
para a efetivação da solicitação 
de crédito. Já o Banco do Povo 

é responsável pela análise de 
crédito e liberação dos recursos 
ao empreendedor.

As linhas de crédito atual-
mente ofertadas são divididas 
entre os formatos:

• Empreenda Rápido para 
informais – até R$ 15 mil, taxa 
de juros de 0,8% ao mês, com 
prazo até 24 meses e carência 
até 90 dias.

• Empreenda Rápido para 
MEIs, MEs, EPPs e produtor ru-
ral com CNPJ, que não possuam 
restrições no CNPJ e dívida no 
CADIN – até R$ 21 mil, taxas 
de juros de 0,35% a 0,55% ao 
mês, com prazo até 36 meses e 
carência até 90 dias.

• Empreenda Mulher – mes-
mas condições de valores e juros 
da linha Empreenda Rápido, mas 

com prazos mais van-
tajosos, até 36 meses 
para informais e até 
48 meses para MEIs, 
MEs, EPPs e produtoras 
rurais com CNPJ, e ca-
rência de 90 a 150 dias.

• Linhas emergen-
ciais para setores vul-
neráveis – somente 
para formais (bares e 
restaurantes, acade-

mias e setor de beleza, artesana-
to, cultura e economia criativa, 
entre outros) – até R$ 10 mil, 
juros variam de 0% a 0,35% ao 
mês, com prazo até 36 meses e 
carência até 180 dias.

Para ter acesso às linhas de 
crédito é necessário fazer ou 
ter realizado um dos cursos do 
programa Empreenda Rápido, 
que oferece qualificação técnica 
e empreendedora em parceria 
com o Sebrae e o Centro Paula 
Souza.

CONFIRA OS CANAIS 
DE ATENDIMENTO:

Telefone: (11) 4210 2668
Whatsapp: 11 99708 5130 | 
99449 1311 - E-mail: atendi-

mento@adesampa.com.br
www.bancodopovo.sp.gov.br

Cidade de São Paulo ultrapassa a marca de 19 milhões de 
doses aplicadas antiCovid-19

A cidade de São Paulo ultra-
passou, nesta sexta-feira (15), a 
marca de 19 milhões de doses 
aplicadas contra a Covid-19. 

Além disso, a capital tam-
bém caminha para 10,5 milhões 
de segundas doses em sua po-
pulação adulta. 

De acordo com o bole-
tim Vacinômetro, divulgado às 
15h40 pela Secretaria Munici-
pal da Saúde (SMS), a capital 
contabiliza 19.034.373 doses 

aplicadas nos munícipes com 
idade acima dos 18 anos.

A campanha contabiliza, em 
números absolutos, 10.440.370 
pessoas que já receberam a 
primeira dose (D1) dos imuni-
zantes Coronavac, AstraZeneca 
ou Pfizer. Além disso, 7.783.740 
moradores da capital já recebe-
ram a segunda dose (D2).

Um total de 326.537 mo-
radores recebeu a dose única 
(DU) da vacina da Janssen e mais 

483.726 doses adicionais apli-
cadas em idosos, adultos com 
alto grau de imunossupressão 
e profissionais de saúde, que 
estão recebendo, desde o início 
de setembro, um reforço vacinal 
recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). São 
Paulo contabiliza 843.480 doses 
aplicadas nos jovens de 12 a 17 
anos, o que corresponde a 99,9% 
da população estimada nesta 
faixa etária.

DIA V DA MULTIVACINAÇÃO
Para ampliar a proteção aos 

mais jovens, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde realiza neste 
sábado (16) o Dia V da Multi-
vacinação, para atualização da 
carteirinha vacinal e a garantia 
de imunização para mais de 15 
doenças entre elas sarampo, 
caxumba, meningite e febre 
amarela. Consulte os horários 
de funcionamento dos postos 
de sua região.

# EUCUIDO DA AGUA

Cuide bem da água. Cuide bem de você

a frequência média  de se 
fazer a barba a cada 2 dias! 

1 MINUTO A MENOS NO 
USO DE ÁGUA AO ESCOVAR 
OS DENTES

Ao diminuir o uso de água 
ao escovar os dentes em 1 minu-
to a menos no uso de água, em 
10 anos, você terá economizado 
água suficiente para 1 outra 
pessoa também escovar os den-
tes ao longo de mais de 3 anos 
(25.920 litros) — considerando 
3 escovações/dia!

1 MINUTO A MENOS NO USO 
DE ÁGUA NO BANHO DIÁRIO

E se o uso de água no ba-
nho durar 1 minuto a menos, 
em 10 anos, você terá econo-
mizado água suficiente para 1 
outra pessoa também tomar 
seu banho diário por 2 anos 
(21.960 litros)!

Não há risco de desabas-
tecimento neste momento 
na região metropolitana de 
São Paulo. Mas a companhia 
reforça a necessidade do uso 
consciente da água por todos.

twitter.com/GazetadaMooca

facebook.com.br/GazetadaMooca

instagram.com/GazetadaMooca

Compra de créditos do Bilhete Único 
pode ser feita por meio de aplicativos 
ou por mensagens

A SPTrans disponibiliza vá-
rias opções para os passageiros 
recarregarem o Bilhete Único de 
forma segura e simples. É possí-
vel realizar a compra de créditos 
pela internet, utilizando aplicati-
vos para smartphones e tablets 
ou por serviços de mensagem. 
Logo após a compra, é neces-
sário validar os créditos aproxi-
mando o cartão das máquinas 
de recarga com a identificação 
“Recarregue Aqui”, disponíveis 
nos ônibus da cidade, nos ter-
minais de ônibus e nas estações 
do Metrô e da CPTM.

Há diferentes modalida-
des para fazer a recarga no 
Bilhete Único de maneira efi-
ciente. Vamos listar aqui os 
menos conhecidos. A lista 
completa está no endereço: 
http://sptrans.com.br/app. 

APPS PARA CELULAR
A tecnologia ajuda no dia a 

dia dos passageiros da capital, 

já que eles têm à sua disposição 
aplicativos de celular que per-
mitem a aquisição de créditos 
de qualquer lugar, desde que 
estejam conectados a uma rede 
de internet. Confira quais são os 
aplicativos disponíveis em http://
www.sptrans.com.br/app/.

LOJA VIRTUAL
A loja virtual é um serviço 

que permite que os passagei-
ros adquiram créditos em seu 
cartão por meio do pagamento 
de boleto bancário, só é preciso 
aguardar 24 horas para ter libe-
rada a recarga. Depois é preciso 

efetuar a recarga em uma das 
máquinas que contém este sím-
bolo. Para conhecer este mo-
delo, acesse: https://lv.sbe.sp-
trans.com.br/vcw/login.action. 

SMS
Os cidadãos paulistanos 

que utilizam o cartão do Bilhete 
Único contam com outra facili-
dade para fazer suas recargas, é 
o SMS. Basta ligar para *32245 
de qualquer celular, efetuar o 
cadastro, informar os números 
do cartão de crédito e do Bilhe-
te Único e realizar a compra dos 
créditos.

FACEBOOK
Os antenados que tem uma 

conta na rede social Facebook, 
podem fazer a recarga online 
do Bilhete pelo celular ou com-
putador por meio do assistente 
virtual do Bipay. Basta enviar 
uma mensagem pelo Messen-
ger para a página Bipay.
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São Cristóvão Saúde realiza Campanha Outubro Rosa 

Expansão do Ensino Integral: conheça as escolas 
participantes e como fazer a matrícula

Atenção, estudantes, pais 
e responsáveis. Vocês sabiam 
que o Programa Ensino Integral 
(PEI) foi ampliado e vai oferecer, 
a partir do próximo ano letivo, 
mais de um milhão de vagas? A 
rede vai contar, no total, com 
2029 escolas estaduais do PEI, 
espalhadas em 457 cidades 
(alcance de 70,8%). Destas, 
952 novas unidades escolares. 
Serão 149 novos municípios 
atendidos.

Atualmente, são 448 mil es-
tudantes do ensino fundamental 
e ensino médio beneficiados em 
1.077 escolas, de 308 cidades. 
O número de escolas do PEI irá 
aumentar em quase 6 vezes em 
comparação a 2018, quando o 
programa estava presente em 
364 unidades escolares. Na épo-
ca, eram ofertadas 115 mil vagas.

Com o avanço, a partir do 
próximo ano letivo, serão 261 
escolas do PEI de Anos Iniciais 
(1° ao 5°ano), 1563 de Anos 
Finais (6° ao 9°ano) e 1570 de 
ensino médio (que representam 

18%, 42,6% e 43% da rede esta-
dual, respectivamente).

Criado em 2012, o progra-
ma potencializa a melhoria da 
aprendizagem e o desenvolvi-
mento integral dos estudantes, 
nas dimensões intelectual, físi-
ca, socioemocional e cultural, 
por meio de um modelo peda-
gógico articulado a um Modelo 
de Gestão. São trabalhadas 
práticas pedagógicas, como 
Tutoria, Nivelamento, Prota-
gonismo Juvenil com Clubes 
Juvenis e Líderes de Turma, além 
de componentes curriculares 

específicos, como Orientação 
de Estudos e Práticas Experi-
mentais, que potencializam a 
formação integral do estudante 
a partir do seu Projeto de Vida.

São dois formatos: 7h e 9h. 
No primeiro, as escolas ofere-
cem dois turnos – das 7h às 14h 
e das 14h15 às 21h15. No turno 
único, as aulas ocorrem entre 
7h e 16h.

Interessados que não pos-
suem matrícula ativa na rede 
puderam realizar a solicitação 
de vaga entre 23/08 e 17/09, 
inclusive indicando interesse no 

PEI. Aqueles que não fizeram a 
solicitação no período anterior, 
podem realizar a inscrição a 
partir de 06/12, por meio da 
Inscrição de Aluno Fora da Rede, 
de forma online, na Secretaria 
Escolar Digital (SED), ou presen-
cialmente em qualquer unidade 
da rede pública e nos postos do 
Poupatempo, conforme agen-
damento prévio. Ao preencher 
a ficha, é necessário indicar o 
interesse em cursar o ensino 
integral.

Os estudantes que já estão 
na rede pública do Estado de São 
Paulo e tem interesse em cursar 
o ensino integral podem solicitar 
a transferência para as unidades 
PEI antes do início do ano letivo, 
entre 3 e 6/01/2022, por meio 
da plataforma SED, pelo perfil do 
responsável cadastrado, ou em 
qualquer escola da rede pública.

Para saber qual a escola PEI 
mais proxima, acesse: https://
www.educacao.sp.gov.br/wp-
-content/uploads/2021/10/457-
-MUNIC%c3%8dPIOS.pdf.

Com o objetivo de alertar as 
mulheres sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico 
precoce do Câncer de Mama, 
o Grupo São Cristóvão Saúde 
promove a Campanha Outubro 
Rosa 2021. 

Com a hashtag #OCÂNCER 
NÃOESPERA, este ano, a cam-
panha traz ações voltadas, prin-
cipalmente, às beneficiárias do 
Plano de Saúde São Cristóvão. 

Para facilitar o acesso aos 
exames, durante todo o mês 
de outubro, o Grupo faz uma 
megaoperação para a realização 
do exame de mamografia, no 
Centro Ambulatorial Américo 
Ventura – Unidade IV “Saúde da 
Mulher” e na Unidade I do “Cen-
tro de Mastologia Dr. Rubens 
Murilo de Athayde Prudencio”. 

O objetivo é oferecer a 
expansão do atendimento, na 
busca de prevenção no combate 
ao Câncer de Mama. Para isso, 
as beneficiárias, além dos canais 
habituais de agendamento de 

mamografia, podem enviar para 
outubrorosa2021@saocristo-
vao.com.br o pedido médico e 
os dados pessoais para facilida-
de no agendamento do exame. 

No dia 26 de outubro, a cam-
panha #OCÂNCERNÃOESPERA 
promoverá, às 19h, um encon-
tro de mulheres que já passaram 
ou ainda estão passando pelo 
tratamento do Câncer de Mama, 
com aula de maquiagem, alon-
gamento, conversa com masto-
logista e psicólogos, além das  
trocas de experiências, visando 
proporcionar momentos gosto-
sos e de bem-estar. 

Já no dia 27, também às 
19h, haverá um bate-papo com 
os profissionais da mastologia 
do São Cristóvão Saúde, aberto 
a toda a comunidade, através 
de uma conversa descontraída e 
instrutiva, com o intuito de sanar 
dúvidas referente ao Câncer de 
Mama, através de informações, 
esclarecimento de dúvidas e 
acolhimento.  Ambas ações 
serão realizadas via plataforma 
zoom, devido a atual situação 
de pandemia que ainda requer 
cuidados. 

E as novidades não param 
por aí. Para quem ainda não é 

beneficiário do Plano de Saúde 
São Cristóvão, o Grupo, durante 
todo o mês de outubro, fará um 
preço especial para a realização 
do exame de mamografia. Para 
isso, os interessados deverão 
enviar um e-mail para outu-
brorosa2021@saocristovao.
com.br.

 Cuide-se, quanto mais cedo 
o câncer for diagnosticado, 
maior é a chance de cura! Acom-
panhe as redes sociais do Grupo 
São Cristóvão Saúde e fique por 
dentro das novidades do Outu-
bro Rosa 2021. 

SERVIÇO:
Centro Ambulatorial Américo 
Ventura – Unidade IV “Saúde 

da Mulher” Mooca Plaza 
Shopping - Rua Capitão Pache-

co e Chaves, 313 - Mooca 

Centro de Mastologia 
“Dr. Rubens Murilo de Athayde 

Prudencio” - Rua Américo 
Ventura, 25 – Mooca 

Estado anuncia retomada 
obrigatória das aulas 
presenciais a partir de 18/10

O Governo do Estado anun-
ciou a retomada obrigatória dos 
estudantes às aulas presenciais 
para as redes estadual, muni-
cipais e privada vinculadas ao 
Conselho Estadual de Educa-
ção a partir de 18 de outubro. 
Todos os protocolos sanitários 
serão mantidos até o final de 
outubro, assim como o esquema 
de revezamento planejado por 
cada escola, de acordo com sua 
capacidade física.

A partir de 3 de novembro, 
novas mudanças passarão a ser 
implementadas, como a não 
obrigatoriedade do distancia-
mento de um metro e, por con-
sequência, a descontinuidade 
do revezamento entre os alunos 
nas aulas presenciais. A medida 
vai ampliar o acesso e a frequên-
cia dos estudantes da educação 
básica à unidade escolar para 
100% dos estudantes presentes 
simultaneamente.

A imunização de 97% dos 
profissionais da educação, com 
esquema vacinal completo, 
garante maior segurança para 
a retomada por completo das 
aulas. Além disso, 90% dos 

adolescentes de 12 a 17 anos 
já tomaram a primeira dose da 
vacina contra a COVID-19.

Exceção à obrigatoriedade
Poderão permanecer em 

atividade remota os seguintes 
grupos:

• Jovens pertencentes ao 
grupo de risco, com mais de 
12 anos, que não tenham com-
pletado seu ciclo vacinal contra 
COVID-19;

• Jovens gestantes e puér-
peras;

• Crianças menores de 12 
anos pertencentes ao grupo 
de risco para COVID-19 para as 
quais não há vacina contra a 
doença aprovada no país;

• Jovens com mais de 12 
anos com comorbidades e que 
não tenham completado o ciclo 
vacinal contra COVID-19;

• Estudantes com condição 
de saúde de maior fragilidade à 
COVID-19, mesmo com o ciclo 
vacinal completo, comprovada 
com prescrição médica para 
permanecer em atividades 
remotas.

SP terá centro brasileiro de pesquisa para 
inovações de combate a mudanças climáticas

O Governo do Estado anun-
ciou o investimento de R$ 63 
milhões em parceira entre a 
Fapesp (Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São 
Paulo) e a multinacional Shell 
em um centro de pesquisas de 
engenharia para inovações no 
combate a mudanças climáticas. 
O Fapesp Shell RCGI (Research 
Centre for Gas Innovation) terá 
sede na USP.

O objetivo da iniciativa é 
alavancar a ciência brasileira 
como referência internacional 
em estratégias conjuntas dos 
setores público e privado para 
defesa do meio ambiente e de-
senvolvimento sustentável.

A USP já trabalhava em 
pesquisas de uso sustentável 
de gás natural e biogás, gestão, 
transporte e armazenamento e 
uso de CO2. A partir de agora, 
os estudos serão focados em 

inovações que permitam ao 
Brasil atingir os compromissos 
assumidos no Acordo de Paris.

Com a mudança de foco, o 
nome do RCGI passa a ser Re-
search Centre for Greenhouse 
Gas Innovation, mantendo a 
mesma sigla. 

O centro também passará 
a ter cinco novos programas: 
NBS (Nature Based Solutions); 
CCU (Carbon Capture and Utili-
zation); BECCS (Bioenergy with 
Carbon Capture and Storage); 
GHG (Greenhouse Gases) e 
Advocacy. Os cinco programas 
articulam 19 projetos de pesqui-
sa, vários deles com potencial 
para serem disruptivos.

Trilhar novas rotas quími-
cas, biológicas ou eletroquí-
micas, transformando CO2 em 
matéria-prima para a indústria 
química, está no escopo do pro-
grama CCU. Outra proposta ino-

vadora é a aplicação da tecnolo-
gia de captura e armazenamento 
de carbono para a indústria de 
bioenergia, o que está previsto 
no programa BEECS. 

Nesse caso, o desafio será 
obter uma pegada negativa de 
carbono na cadeia de bioener-
gia, o que colocaria o Brasil na 

liderança mundial desse com-
bustível.

Já o programa GHG traba-
lhará para encontrar meios de 
trazer maior confiabilidade no 
inventário de emissão de gases 
de efeito estufa do Brasil, além 
de desenvolver novas tecnolo-
gias para contê-las.

Prefeitura mantém uso de 
máscara, libera escolas, 
cinemas e teatros de 
distanciamento social

O uso de máscara de prote-
ção facial contra o coronavírus 
segue obrigatório na capital e 
sem data prevista para suspen-
são. O anúncio foi baseado em 
estudo científico produzido pela 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS), cujo resultado permitiu 
a liberação do distanciamento 
mínimo em escolas da rede mu-
nicipal, teatros e cinemas. 

As medidas, anunciadas 
pelo prefeito Ricardo Nunes 
em coletiva de imprensa virtual 
nesta quinta-feira (14), incluem 
também o lançamento do pro-
grama De Olho na Carteirinha 
para assegurar o cumprimento 
do calendário oficial e a cober-
tura vacinal de crianças e ado-
lescentes paulistanos.

A definição da nova reco-
mendação foi feita com base 
no método de rastreamento, 
monitoramento e testagem de 
contats Rastcov-Sampa Situação 
Epidemiológica. “O monito-
ramento e rastreamento dos 
casos de contado da Covid-19 
é uma das medidas estratégi-
cas para que a gente consiga 
reduzir a transmissão doença. 
Essa estratégia possibilita que a 
gente identifique e isole novos 
casos, prevenindo o surgimento 
de casos secundários”, expli-

cou a coordenadora do núcleo 
epidemiológico da Vigilância 
Sanitária, Paula Bisordi Ferreira. 

O objetivo da ação foi 
compreender a dinâmica da 
transmissão Covid-19 entre os 
contatos próximos de casos 
confirmados frente ao cenário 
de predominância da variante 
Delta.

“O estudo nos recomenda 
a utilização de máscaras tanto 
em ambientes fechados como 
em ambientes abertos. Nós 
iremos fazer uma nova rodada 
desse estudo até o dia 10 de 
novembro, mas permanece o 
uso obrigatório de máscara na 
cidade de São Paulo”, ressaltou 
o secretário municipal da Saú-
de, Edson Aparecido.

CARTEIRINHA
A Prefeitura lançará o “De 

olho na Carteirinha”, para o 
aumento da cobertura vacinal. 
A Secretaria da Saúde disponi-
bilizará uma plataforma on-line 
para a digitalização de dados de 
crianças e adolescentes com as 
carteirinhas atrasadas. Essas 
informações serão enviadas 
para as unidades de saúde que 
farão a busca ativa. As escolas 
também farão o alerta sobre as 
vacinas atrasadas.
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Passatempo

Culinária

SO
LU

ÇÃ
O

Ingredientes Massa: 1 e 
1/4 xícara de farinha de trigo; 
6 colheres (sopa) de leite

Ingredientes Recheio: 
100 g de linguiça calabresa 
frita; 1 cebola pequena pica-
da; 2 dentes de alho amassa-
dos; 1/2 tomate picadinho; 
3 colheres (sopa) de bacon 
frito; 1 lata de milho; orégano e 
pimenta-do-reino a gosto; 1/2 xí-
cara de salsa e cebolinha picadas; 
1/3 copo de de requeijão; 1 e 1/2 
xícara de queijo mussarela ralado; 
porções de fubá para polvilhar

Preparo massa: Dissolva o 
fermento no açúcar. No liquidi-
ficador, coloque o fermento e os 
demais ingredientes, exceto a 
farinha de trigo. Bata. Transfira 
a massa para um recipiente e 
acrescente aos poucos a farinha 
de trigo, até obter uma massa lisa. 
Deixe a massa crescer até que ela 
dobre de volume.

Preparo recheio: Aqueça o 
óleo, refogue a cebola, o alho e o 
tomate. Junte o bacon, a linguiça 
e o milho. Tempere com o oré-

gano e a pimenta. Deixe esfriar 
e adicione a salsa, a cebolinha e 
os queijos.

Montagem: Abra a massa 
em 15 porções, recheie e modele 
na forma de trouxinhas semia-
bertas. Polvilhe com fubá e deixe 
crescer por 40 minutos.

Coloque-as em assadeira 
untada com óleo de soja e leve 
para assar em forno preaquecido 
a 180°C, por cerca de 40 minutos.

Horóscopo
ARIES - Este período será marcado pela organização e pela concretização 
de alguns objetivos. O seu lado racional estará mais ativo que o seu lado 
emocional. Assim, é provável que se foque mais o trabalho do que no diverti-
mento, o que pode levar a que algumas das pessoas com quem se relaciona 

vejam a sua atitude como individualista. A nível profissional, nesta fase vai libertar-se de 
situações mais complicadas do passado.

TOURO - Estará mais emocional, o que vai fazer com que tenha alguma difi-
culdade em entender alguns pontos de vista. O ambiente familiar será a seu 
ponto de equilíbrio não irão faltar como conselhos para seguir em frente. É 
provável que na segunda quinzena surja uma notícia que o deixará bastante 

feliz. A nível profissional, chegou a hora de mostrar o que é capaz. 
GÊMEOS - Passará por algumas situações de ansiedade e impaciência, o 
que poderá fazer com que algumas pessoas não entendam o seu ponto de 
vista e o que pretende para a sua vida. Profissionalmente, embora este perí-
odo se apresente com alguns obstáculos, vai conseguir dar a volta por cima. 

Contudo, aconselha-se prudência na hora de decidir qual o melhor caminho para seguir.
CÂNCER - Período marcado por mudanças, quer a nível pessoal, quer a 
nível profissional. A estabilidade em que se encontra vai fazer com que não 
tenha medo de arriscar partindo para novas situações da sua vida. Esta é 
também a hora ideal para comprar ou até vender algo. Alguns projetos an-
tigos vão ter agora a oportunidade para sair da gaveta. A fase em que se 

encontra é favorável a qualquer desafio. 
LEÃO - Vai querer modificar alguns dos seus hábitos e também algumas ati-
tudes. A calma e a tolerância com que vai enfrentar todas as situações serão 
boas para você e, sobretudo, para as pessoas que o rodeiam. A organização 
será muito importante para você, por isso, vai querer aproveitar todos os 

momentos para traçar objetivos, quer a nível profissional, quer a nível pessoal.
VIRGEM - Período de bem-estar e estabilidade, estará mais comunicativo e 
com vontade de entender os outros. O seu lado social estará bastante ativo, 
por isso é provável que esteja mais disponível em fazer novos contatos que 
podem levar a grandes amizades ou até a algo mais. A nível profissional, 

chegou a hora de mostrar o que é capaz. Evite agir por impulso ou passar a imagem 
que é melhor do que os outros.

LIBRA - Período marcado por algum isolamento e introspeção, o que vai 
fazer com que algumas pessoas possam achar a sua atitude como egocên-
trica. É preciso pôr a cabeça no lugar!  A nível profissional, vai estar mais 
observador, procurando entender o que se passa no seu local de trabalho. 

Novas responsabilidades poderão surgir, porém está é uma fase de aprendizagem. 
Mantenha a mente aberta!
ESCORPIÃO - Momento de determinação e inspiração. É provável que quei-
ra iniciar uma nova atividade. A sua intuição também estará mais apurada 
o que vai ajudar a que consiga perceber qual o caminho a seguir. Algumas 

deslocações de pequeno curso poderão ser importantes para você, pois vão permitir a 
que faça novos contatos e trocar novas experiências e ideias.

SAGITÁRIO - Durante esta fase não vai deixar passar nenhuma oportunida-
de, pois o seu lado criativo e empreendedor vai fazer com que tenha ideias 
bastante produtivas. A forma como vai lidar com as outras pessoas vai fazer 
com que estas vejam em você uma pessoa cheia de energia positiva e bas-

tante lutador. Aproveite para fortalecer laços com pessoas que lhe são queridas, mas 
que já não vê há algum tempo.
CAPRICÓRNIO - Vai sentir-se posto à prova, uma vez que a responsabilida-
de tende a aumentar, assim como o seu stress. É muito importante que não 
perca a calma, uma vez que esta responsabilidade será muito importante 

para conseguir dar resposta a tudo o que é pedido Evite mostrar o seu lado orgulhoso 
nesta fase, logo o seu talento será reconhecido
AQUÁRIO - É provável que algumas dúvidas possam surgir em relação ao 
melhor caminho a seguir. Tome cuidado em relação à entrada de pessoas e 
projetos novos na sua vida. Vai sentir que chegou a hora de analisar tudo o 

que fez até agora. Embora possam surgir novos desafios, é importante que mantenha 
os pés na terra. Lembre-se que o dinheiro não é tudo.

PEIXES - Estará mais emocional, o que vai fazer com que tenha alguma 
dificuldade em entender alguns pontos de vista. A família será para você uma 
constante preocupação, o que poderá fazer com que esqueça um pouco as 
suas obrigações a nível profissional. Se sentirá estagnado, no entanto, será 

confrontado com um desafio, que o vai ajudar a perceber o valor que tem e do que 
realmente é capaz. 

Broa de Milho com Calabresa

Oração - Salmo 86
I N C L I N A ,  S E -

NHOR, os teus ouvi-
dos, e ouve-me, por-
que estou necessita-
do e aflito. Guarda a 
minha alma, pois sou 
santo: ó Deus meu, 
salva o teu servo, que 
em ti confia. Tem mi-
sericórdia de mim, ó 
Senhor, pois a ti clamo todo o dia. 
Alegra a alma do teu servo, pois a 
ti, Senhor, levanto a minha alma.

Pois tu, Senhor, és bom, e 
pronto a perdoar, e abundante em 
benignidade para todos os que te 
invocam. Dá ouvidos, SENHOR, à 
minha oração e atende à voz das 
minhas súplicas. No dia da minha 
angústia clamo a ti, porquanto 
me respondes. Entre os deuses 

não há semelhante 
a ti, Senhor, nem há 
obras como as tuas.

Todas as nações 
que fizeste virão e se 
prostrarão perante 
a tua face, Senhor, 
e glorificarão o teu 
nome. Porque tu és 
grande e fazes mara-

vilhas; só tu és Deus.
Ensina-me, SENHOR, o teu 

caminho, e andarei na tua ver-
dade; une o meu coração ao 
temor do teu nome. Louvar-te-ei, 
Senhor Deus meu, com todo o 
meu coração, e glorificarei o teu 
nome para sempre. Pois grande é 
a tua misericórdia para comigo; e 
livraste a minha alma do inferno 
mais profundo.

A Importância de Tonificar a Pele
Os cuidados com a pele co-

meçam com a limpeza. A correta 
higienização da pele permite a 
eliminação de impurezas, resíduos 
e maquiagem, evitando assim a 
obstrução dos poros e a formação 
de irregularidades. Além disso, 
a limpeza possibilita a correta 
renovação celular, estimulando 
a circulação superficial da pele 
e permitindo a melhor absorção 
de produtos para o tratamento 
cutâneo.

A pele respira pelos poros e 
quando eles entopem propiciam o 
aparecimento de espinhas, cravos, 
aumentam a oleosidade, além 
de deixar a pele com um aspecto 
cansado e sem brilho. É aí que 
entra a função do tônico, ele faz 
aquela limpeza profunda que o 
sabonete não pode tirar, ou seja, 
limpa os poros.

COMO TONIFICAR A PELE
A 1ª. etapa é utilizar dema-

quilantes e leites ou loções de 
limpeza. A seguir, é aconselhado 
o uso de sabonetes adequados 
— de preferência líquidos e cre-
mosos — que possuem ativos de 
baixa irritação. Vale lembrar que 
somente água não é suficiente!

A 2ª. etapa envolve a tonifi-
cação da pele, que complementa 
a limpeza, removendo células 
mortas, vestígios de maquiagem e 
de gel de limpeza. Além disso, de-
volve o pH natural, refrescando e 
suavizando a mesma, preparando-
-a para a hidratação.

BENEFÍCIOS DO TÔNICO NA PELE
• Limpa a pele profundamen-

te; • Elimina as toxinas; • Melhora 
a micro-circulação; • Prepara a pele 
para receber hidratação; • Devolve 
o pH natural da pele; • Elimina os 
resíduos acumulados nos poros; • 
Suaviza, acalma e refresca

DIFERENÇAS: 
• Loção Tônica. Tonificar é 

completar a impureza, eliminando 
os últimos vestígios de impurezas 
e maquilagem da pele, assim 
como restaurar o pH da epiderme 
e fortalecer seu tônus.

• Loção Adstringente.  Ads-
tringir é contrair os poros, con-
trolando a oleosidade excessiva, 
fortalecendo a pele e evitando a 
flacidez. Seu uso é indicado para 
peles oleosas.

Deve-se ter cuidado com 
tônicos com excesso de álcool. 
Pessoas com pele muito oleosa 
costumam gostar muito desse 
tipo de produto, mas acabam por 
piorar a oleosidade pelo efeito-
-rebote que tais loções causam. 

Dica de Beleza

Nos últimos anos, o ovo vem 
sendo objeto de uma reabilita-
ção poucas vezes vista na história 
da Medicina. 

Até mesmo os cardiologistas 
mais radicais, começam a rever 
suas posições. Em artigo publica-
do em janeiro deste ano, os pes-
quisadores demonstraram não 
haver relação entre o consumo 
regular de ovos e o aumento da 
incidência de doenças cardiovas-
culares, como infarto e derrame. 

Em apenas um grupo es-
pecífico, o dos diabéticos, en-
contramos dados que mostram 
que o consumo maior de ovos 
pode estar ligado ao aumento 
da ameaça de doenças cardíacas, 
mas isso nem sequer está total-
mente claro.

A lista de qualidades é lon-
ga e quase todos os nutrientes 
estão concentrados na gema, 
justamente a parte mais temida 
porque é onde também está a 
gordura nociva. 

Ovo não aumenta taxas de colesterol 
e ajuda na manutenção e perda de peso

A gema é fonte 
de ferro, por exem-
plo, que é funda-
mental para evitar 
a anemia. 

Também tem 
altas doses de uma 
substância chama-
da colina, que vem 
sendo apontada 
pelos pesquisado-
res como um nu-
triente importan-
tíssimo para o desenvolvimento 
fetal, além de proteger o cérebro 
e a memória. Um ovo supre 
22,7% de sua necessidade diária 
de colina.

E tem mais: comer ovos 
no café da manhã ajuda a ema-
grecer.  

Uma pesquisa americana 
concluiu que comer ovos mexi-
dos no café da manhã é uma ma-
neira eficiente de perder peso. 

O médico Nikhil Durandhar, 
da Universidade Estadual da 

Louisiana, comparou dois gru-
pos de mulheres em dieta para 
emagrecer. Um deles comeu 
dois ovos mexidos no desjejum. 
O outro, alimentos à base de 
carboidratos, como pães, tor-
radas e bolos. 

Ao final de dois meses, 
aquelas que optaram pelos 
ovos emagreceram 65% mais 
do que as outras. Isso compro-
va que os ovos oferecem uma 
sensação de saciedade maior e 
mais duradoura.

PARA 
ANUNCIAR,

 LIGUE:
2638-3150
97219-2230
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INCLUSÃO DE PESSOAS COM FIBROMIALGIA 
É APROVADA NA CÂMARA MUNICIPAL

Foi aprovado, em  votação definitiva, no plenário da Câmara 
Municipal de São Paulo, o projeto de Lei 64/2021, de autoria da 
Vereadora Edir Sales, que prevê a inclusão das pessoas com Fibro-
mialgia, na prioridade das filas de atendimentos dos guichês públicos 
e particulares da capital. A Fibromialgia é uma síndrome caracteriza-
da, principalmente, pela manifestação de dores crônicas no corpo, 
condição que dificulta a longa espera nas filas, principalmente se 
for em pé.  A iniciativa foi elaborada com a orientação da Anfibro 
(Associação Nacional de Fibromiálgicos).

Agora é Lei! Proibição da venda de medicamentos 
em supermercados

O Prefeito Ricardo Nunes sancionou a Lei 17.674/21, de autoria 
da Vereadora Edir Sales, que proíbe a venda de qualquer tipo de 
medicamentos em mercados, supermercados, lojas de conveniência 
e estabelecimentos similares.

 Esta iniciativa foi elaborada em parceria com o CRF-SP (Conselho 
Regional de Farmácia) e visa prevenir os cidadãos de São Paulo da 
possibilidade de aprovação de uma Medida Provisória do Governo 
Federal, que pretende liberar a venda de remédios nesses estabele-
cimentos em todo o país, sem receita médica e o acompanhamento 
de um farmacêutico.

Entre 11 e 31 de outubro, avisos sonoros 
do Metrô estarão nas vozes de crianças

Desde a segunda-feira (11), 
os trens do Metrô vão circular 
com uma novidade que vai cha-
mar a atenção dos passageiros: 
avisos sonoros com vozes infan-
tis, em homenagem ao Dia das 
Crianças. As mensagens serão 
emitidas nos trens até o fim do 
mês de outubro.

Os avisos foram gravados 
por nove crianças – com idade 
entre 4 e 11 anos, filhas de fun-
cionários do Metrô – com men-
sagens educativas e de gentileza, 
além do anúncio das principais 
estações do sistema.

As mensagens poderão ser 
ouvidas em 68 trens que aten-

dem as linhas 1-Azul, 2-Verde e 
3-Vermelha. 

Eles foram escolhidos por 
terem tecnologia mais atual, fa-

cilitando a substituição dos avisos 
sonoros e depois o retorno dos 
áudios tradicionais no próximo 
mês.

Tatuapé é o bairro campeão de furtos de 
veículos em São Paulo

O 30° Distrito Policial, locali-
zado no Tatuapé, foi a delegacia 
que mais registrou o crime de 
furto de veículos, entre janeiro e 
agosto deste ano, em toda cidade 
de São Paulo. 

Segundo os números dispo-
nibilizados pela SSP (Secretaria 
de Segurança Pública) em seu 
site, somente naquela unidade 
policial foram 836 queixas de 
motoristas que tiveram o veículo 
furtado nos primeiros oito meses 
de 2021. 

Para efeito comparativo, em 
todo ano passado, foram anota-
dos 870 crimes do mesmo tipo 

no Tatuapé. 
Os números da pasta indi-

cam que há um crescimento mês 
a mês do delito na área adminis-
trada pela delegacia. Foram 105 
casos em maio e julho, 108 em 
junho, e outros 124 em agosto, 
a maior quantidade durante todo 
o ano. 

Por outro lado, a delegacia 
do Tatuapé registrou 80 casos de 
roubos de automóveis no mesmo 
período, sendo oito casos em 
agosto deste ano, quantidade 
inferior aos 13 anotados no ano 
passado. A delegacia do bairro 
segue uma tendência de toda a 

cidade. 
Em nota, a secretaria afir-

mou que reforçou as ações de 
policiamento em toda cidade. O 
furto de veículos, no entanto, não 
é um problema restrito apenas 
ao Tatuapé, mas ligado a toda 
capital. 

Levantamento do Agora jun-
to aos dados tabulados pela SSP 
apontam que este crime em São 
Paulo teve crescimento de 22% 
no crime em relação ao mesmo 
período do ano passado. Entre 
janeiro a agosto deste ano foram 
anotadas 22.250 ocorrências do 
tipo contra 18.139 em 2020. 

Em junho, as delegacias 
distribuídas pela capital haviam 
registrado 2.799 ocorrências do 
tipo, saltando para 2.934 em 
julho, até chegar em 3.074 em 
agosto, o mês com mais veículos 
que desapareceram das ruas da 
cidade. 

O crime de furto é aquele 
em que o proprietário não tem 
conhecimento imediato do ato, 
já que não se encontrava no local 
quando o bem foi subtraído, ou 
seja, não é realizado mediante 
uso de arma ou violência. 

Novo teste rápido detecta coronavírus na saliva e 
também indica a carga viral

Pesquisadores da Universi-
dade Federal de São Carlos (UFS-
Car) patentearam um novo teste 
para detecção do SARS-CoV-2 na 
saliva. O dispositivo reúne pre-
cisão equivalente à do teste de 
RT-PCR, baixo custo e capacidade 
de analisar várias amostras ao 
mesmo tempo. Além de detectar 
a presença do vírus, o novo teste 
também indica a carga viral da 
pessoa infectada.

A tecnologia usada para 
detectar o vírus envolve um 
marcador com propriedade 
eletroquimioluminescente (que 
emite luz a partir de reações 
eletroquímicas). Dessa forma, 
na presença do material gené-
tico do patógeno, ocorre uma 
reação que emite luz vermelha, 
indicando o resultado positivo 
para a COVID-19. A intensidade 
da luz vermelha é proporcional à 
carga viral presente na amostra. 
Caso o aparelho não acenda, 
é sinal de que o vírus não foi 
detectado e, portanto, a pessoa 
não está infectada.

Outra inovação está no 
fato de o dispositivo poder ser 
acoplado a um smartphone, 
permitindo que o processo de 
amostragem e testagem seja 
concluído sem a necessidade 
de profissional especializado. 
O projeto teve apoio da FAPESP 
(Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo), da Co-
ordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) e do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).

Este é o terceiro teste para 
detecção do novo coronavírus 
desenvolvido e patenteado pelo 
Laboratório de Bioanalítica e Ele-
troanalítica (LaBiE) da UFSCar. Os 
dois anteriores também têm alta 
sensibilidade e, se produzidos 
em larga escala por empresas 
parceiras, podem permitir a tes-
tagem em massa da população 
brasileira – solucionando um dos 
gargalos para o enfrentamento 
da pandemia (leia mais em: 
agencia.fapesp.br/36162).

A primeira tecnologia desen-

volvida pelo grupo envolveu um 
sensor eletroquímico que permi-
te fazer uma análise quantitativa 
da proteína spike (espícula) do 
vírus na saliva do paciente. Nele, 
um sensor eletroquímico capta a 
molécula viral e o resultado pode 
ser acessado, em questão de mi-
nutos, por meio de um aplicativo 
de celular.

Já o segundo modelo de 
teste desenvolvido no LaBiE 
detecta o RNA do vírus presente 
na saliva. Porém, diferentemente 
do dispositivo mais recente, ele 
é baseado em uma adaptação 
da plataforma ELISA (ensaio de 
imunoabsorção enzimática, na 
sigla em inglês), amplamente 
utilizada em laboratórios de 
análises clínicas de todo o Brasil.

Uma curiosidade deste úl-
timo dispositivo desenvolvido é 
que ele inicialmente tinha sido 
desenhado para o diagnóstico 
de sepse – inflamação sistêmica 
provocada por bactérias, princi-
pal causa de morte em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs).
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Juventus, Campeão Paulista de Futebol de 1934 – 
Uma Injustiça Reparada

Ontem, tivemos a notícia 
de que a Federação Paulista de 
Futebol-FPF reconheceu o C.A. 
Juventus como campeão paulista 
de futebol do ano de 1934, em 
conjunto com o Palestra Itália, 
hoje Palmeiras.

Esse reconhecimento é con-
sequência de um dossiê muito 
bem elaborado pelo membro do 
Conselho Deliberativo e historia-
dor do Juventus, Angelo Eduardo 
Agarelli, que, em 27/08/2018, 
através da Presidência do Clube, 
ingressou na FPF com um pedido 
de reconhecimento da conquista 
do Campeonato Paulista de Fute-
bol de 1934, quando a equipe da 
Mooca participou com o nome 
C.A. Fiorentino, pelas justificativas 
resumidamente abaixo expostas.

Em 1930 o Juventus come-
çou a disputar a divisão prin-

cipal do campeonato paulista, 
à época promovido pela APEA 
– Associação Paulista de Espor-
tes Atléticos, porém, em 1932 
essa entidade decidiu implantar 
o profissionalismo no futebol 
paulista. Ocorre que a família 
Crespi, que sustentava o Clube 
mooquense, declarou-se impos-
sibilitada de manter uma equipe 
profissional diante da situação 
financeira de sua empresa – o 
Cotonifício Crespi – decorrente 
dos graves prejuízos causados 
pela revolução de 1924. Diante 
disso, o Juventus solicitou à APEA 
que lhe fosse concedido um afas-
tamento de dois anos da disputa 
do campeonato.

Para que a equipe não fi-
casse sem atividade, a direção 
do Clube resolveu disputar o 
campeonato que passou a ser 

organizado pela recém criada 
FPF, filiada à CBD (hoje CBF), 
que abrigou os clubes que opta-
ram por se manter distantes do 
profissionalismo porém, como 
não poderia continuar usando o 
nome Juventus para não perder 
a filiação a APEA, decidiu-se que 
adotaria o nome C.A Fiorentino 
mas utilizando-se dos mesmos 
jogadores, a mesma estrutura e 
o mesmo estádio da rua Javari.

Assim, no campeonato de 
1934, o Fiorentino de forma 
invicta conquistou a etapa da 
Capital e, posteriormente, o 
confronto com as equipes do 
interior do Estado, sagrando-se 
campeão paulista de futebol, 
título este que, todavia, nunca 
foi reconhecido oficialmente pela 
FPF. O mesmo ocorreu no Rio de 
Janeiro, porém a Federação local 

recentemente reconheceu o títu-
lo das equipes que conquistaram 
campeonato amador.

Neste importante momento 
da história juventina, queremos 
homenagear todos os atletas que 
participaram da citada conquista, 
representados pelos que partici-
param da partida final quando o 
Fiorentino/Juventus atuou com a 
seguinte formação :Tito, Segalla 
e Bellacosa; João, Arthur e Gon-
gora; Sabrati, Euclydes, Moacyr 
e Euvaldo.

Nessa mesma ocasião. A 
Federação Paulista de Futebol 
reparou injustiças contra vários 
outros clubes inclusive no que se 
refere ao título de campeão da 
1ª divisão da APEA em 1929 pelo 
Cotonifício Crespi/Juventus e de 
campeão estadual de futebol 
feminino da FPF em 1987.


