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Capital reduz intervalo da segunda dose
de AstraZeneca para oito semanas
A Prefeitura de São Paulo,
por meio do Programa Municipal de Imunizações (PMI), da
Secretaria Municipal da Saúde
(SMS), passa a adotar, desde a
quarta-feira (27/10), o intervalo
de oito semanas entre a primeira e a segunda doses da vacina
antiCovid da AstraZeneca para
pessoas acima de 18 anos de
idade. Assim, todos os adultos
que tomaram a primeira dose há
56 dias estão aptos a receber a
segunda dose do imunizante. A
capital aguarda cerca de 200 mil
pessoas para completar o ciclo
vacinal com a AstraZeneca.
A medida respeita a orientação dos programas Nacional
e Estadual de Imunizações (PNI
e PEI).
De acordo com o secretário
municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, na última
segunda-feira (25), o município
recebeu do Programa Estadual
de Imunizações (PEI), um total
de 200 mil doses do imunizante
da AstraZeneca. “Com o estoque
abastecido é possível seguir a
redução do intervalo entre a
primeira e segunda dose do imunizante da AstraZeneca, e assim,

avançarmos ainda mais para
completar o esquema vacinal do
público elegível na cidade de São
Paulo”, afirma o secretário.
A capital segue com o esquema tradicional de vacinação para
primeira e segunda doses (D1 e
D2), além da dose adicional para
idosos acima de 60 anos de idade
e trabalhadores da saúde com

mais de 18 anos que tomaram a
última dose do esquema vacinal
(D2 ou dose única) há pelo menos seis meses, exceto grávidas
e puérperas.
A dose adicional também
permanece liberada para pessoas com mais de 18 anos que
tenham alto grau de imunossupressão. Para esse grupo, com

mais de 18 mil cidadãos, é preciso ter tomado a D2 ou dose única
há pelo menos 28 dias.
A disponibilidade de segundas doses das vacinas antiCovid
pode ser verificada por meio da
plataforma De Olho na Fila. Mais
informações e a lista dos postos
de vacinação podem ser encontradas no site Vacina Sampa.
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Capital ultrapassa a marca de 20 milhões
de doses aplicadas contra a Covid-19

A cidade de São Paulo ultrapassou nesta sexta-feira (29)
a marca de 20 milhões de doses
aplicadas contra a Covid-19. Até
o momento, foram 20.036.814.
São 10.505.387 primeiras doses
(D1), 8.385.411 segundas doses (D2), 327.496 doses únicas
(DUs).
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Edson
Aparecido, em pouco mais de 9

meses de vacinação a cidade conseguiu alcançar
números muito
expressivos.
“Superamos
a meta para a
primeira dose e
agora concentramos os esforços
para que as pessoas completem
o seu ciclo vacinal.
Também tivemos uma procura
significativa dos jovens e dos
idosos, que começaram a tomar
a dose de reforço”, explicou Edson Aparecido.
Para imunizar a população
a gestão municipal conta com
a técnica e o empenho de cerca
de 10 mil profissionais na linha
de frente. Desse total, cerca de
2,5 mil trabalhadores fazem
a aplicação das vacinas. Além

disso, mais de 9 mil agentes de
saúde realizam ações junto às
comunidades e busca ativa com
atendimento em domicílio.
A Secretaria Municipal de
Saúde disponibiliza pontos de
vacinação com locais de fácil
acesso, como os postos volantes
em estações de trem, metrô e
terminais de ônibus.
Mesmo com o avanço da
vacinação e a queda no número
de casos, óbitos e internações
por Covid-19, a secretaria reforça que é importante que todos
os protocolos de biossegurança
sejam respeitados para garantir
a saúde e a proteção de todos.
É fundamental que as pessoas
mantenham distanciamento
social, evitando aglomerações,
usem máscaras e adotem medidas de higiene pessoal, como
lavar frequentemente as mãos
e usar álcool em gel.

Bolsa do Povo: beneficiários devem
manter endereço atualizado no cadastro
O programa de assistência
social da Estado de São Paulo, o
Bolsa do Povo passou a enviar
aos beneficiários cartões que
podem ser usados para compras
em estabelecimentos, na função
débito, ou para realizar saques
em dinheiro, em terminais de
autoatendimento do Banco do
Brasil.
Dos mais de 216 mil cartões
enviados pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de
São Paulo –, responsável pela
operacionalização do programa,
54 mil, cerca de 25%, não chegaram aos destinatários por problemas no endereço cadastrado.
Por isso, é importante que
todo cidadão que tenha direito
aos benefícios mantenha seu
endereço completo atualizado,
acessando o portal do Bolsa do
Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.
br). Quem não tiver acesso à
internet, pode procurar um Cen-

97219-2230

tro de Referência da Assistência
Social (Cras) para atualização
cadastral. Para os endereços
em áreas restritas de entrega, o
cartão fica disponível na agência dos Correios mais próxima
por 20 dias. Outra alternativa é
indicar no cadastro outro endereço, que seja atendido pelos
Correios.
Os beneficiários do Bolsa do
Povo que receberam os cartões
podem contar com a praticidade
do desbloqueio no site oficial do

programa, sem precisar entrar
em contato com a central de
atendimento, pelo telefone. Até
o fim deste ano, cerca de 370
mil cartões serão destinados aos
cidadãos atendidos.
Quem ainda não tem o cartão do Bolsa do Povo, recebe o
benefício por meio de voucher
e precisa sacar o valor integral.
Para isso, o usuário deve acessar a área restrita do portal, a
mesma em que agora é possível
desbloquear os novos cartões.
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Até quando usar a máscara como proteção?
Nos últimos dias, foi noticiada a redução da taxa de
transmissão do coronavírus no
Brasil, sendo a menor desde
início da medição, iniciada em
abril de 2020. Segundo dados
do Imperial College, o índice
revela um ritmo de contágio
em que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para
outras 60.
Porém, é extremamente
necessário mantermos as outras
medidas de combate ao vírus,
como o uso de máscaras, o distanciamento físico, optar por espaços abertos e bem ventilados,
além da higienização das mãos
e o uso do álcool em gel. Afinal,
quando os casos diminuem, é
sinal de que estamos fazendo
as coisas certas.
De acordo com Jorge Garcia
Paez, infectologista do Grupo
São Cristóvão Saúde, a anulação
da máscara como acessório,
por enquanto, ainda está fora
de cogitação. “As máscaras
são estratégicas no controle da
pandemia, pois possuem duas
funções muito importantes:
reduzir a emissão de partículas
contaminadas na proteção dos

demais e diminuir a exposição
aos vírus disseminados por aerossóis, de modo a nos proteger
de quem está infectado”.
Além disso, muitos questionam sobre a eficácia das máscaras de pano, muito encontradas
para comércio em nosso país.
Segundo o especialista, máscaras de pano bem ajustadas, ao
ar livre e em áreas abertas são
eficazes. Porém, quando utilizadas em ambientes fechados e
com maior número de pessoas
aglomeradas, elas não podem
ser consideradas como itens de
segurança. Assim, vale investir
em máscaras N9 ouPFF2, por

exemplo, pois possuem maior
eficácia na proteção aerossóis,
suspensos no ar em minúsculas
partículas por horas e horas .
“Hoje, depois de 2 anos de
pandemia, não há dúvidas de
que a máscara é um dos itens
mais importantes no controle
da pandemia e devem sim continuar por mais algum tempo”,
comenta Jorge Paez. Segundo o
especialista, “os países que retiraram o uso de máscara tomaram ações precipitadas e muitos
estão voltando atrás. Ainda não
temos uma cobertura vacinal
tão grande para eliminar o uso
desse acessório”, esclarece.

Na visão de Dr. Paez e de
outros infectologistas, o Brasil
só pode iniciar a discussão
sobre um possível fim do uso
de máscaras quando forem
registrados baixos níveis de
transmissão comunitária, o que
seria entre os níveis 1 e 2 da escalada da Organização Mundial
da Saúde (OMS), que vai até 7.
Dessa forma, o método
mais seguro está na manutenção dos protocolos sanitários,
além do avanço da campanha
de vacinação, com pelo menos 80% da população com o
esquema vacinal completo e
a testagem em massa, que até
hoje não acontece no país e
poderia traduzir os verdadeiros
níveis de contágio e de casos
assintomáticos.
“As infecções continuam,
o risco continua e a vacinação
não está em uma porcentagem
ideal. Então, vamos ter que
continuar com essas ações por
um bom tempo ainda. Devemos
continuar usando as máscaras e
demais medidas não farmacológicas para nos prevenirmos
e para cuidarmos dos outros”,
finaliza o infectologista.

Prefeitura prorroga programa de parcelamento
de débitos até 31 de dezembro
Visando auxiliar os contribuintes impactados pelas dificuldades econômicas resultantes da pandemia da Covid-19,
o Programa de Parcelamento
Incentivado, ou PPI 2021, foi
prorrogado pelo prefeito Ricardo Nunes. Agora, é possível
entrar no programa até o dia 31
de dezembro deste ano. Para
formalizar o pedido de ingresso
no PPI 2021, o interessado deve
visitar o site ppi.prefeitura.
sp.gov.br.
A ação municipal permite
aos contribuintes paulistanos
regularizarem os débitos com
a cidade com descontos significativos de juros e multas
– podem ser incluídos débitos
atrasados de IPTU e ISS, entre
outros, inclusive os inscritos em
Dívida Ativa.
O programa permite a regularização de débitos decorrentes de créditos tributários
e não tributários, constituídos
ou não, inclusive os inscritos
em Dívida Ativa, ajuizados ou
a ajuizar, em razão de fatos
geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 2020.

Não poderão ser incluídos
no PPI 2021 os débitos referentes obrigações de natureza
contratual; infrações à legislação
ambiental; e saldos de parcelamentos em andamento administrados pela Secretaria Municipal
da Fazenda, exceto os débitos
tributários remanescentes de
parcelamentos em andamento,
celebrados na conformidade do
art. 1º da Lei nº 14.256/2006.
DESCONTOS
Os contribuintes que aderirem ao PPI poderão pagar os
débitos em parcela única ou
em até 120 parcelas mensais,
corrigidas pela taxa Selic.
Em relação aos débitos
tributários, o PPI 2021 prevê a
redução de 85% do valor dos
juros de mora e de 75% da multa, na hipótese de pagamento
em parcela única; e redução de
60% do valor dos juros de mora e
de 50% da multa no pagamento
parcelado.
Quanto aos débitos não
tributários, o pagamento em
parcela única garante 85% de
redução do valor dos encargos

Inscrições abertas para o
Vestibulinho das Etecs/2022

Interessados em estudar
nas Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) podem se inscrever no
processo seletivo para o primeiro semestre de 2022, a partir
desta terça-feira, 26, até as 15
horas do dia 30 de novembro,
somente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. A taxa integral
de inscrição é de R$ 19. Quem
solicitou redução de 50% no
valor deve aguardar o resultado
do pedido, que será divulgado
no dia 17 de novembro, para se
inscrever.
O Vestibulinho oferece
87.415 vagas para os Ensinos
Técnico, Médio Integrado ao
Técnico, Médio com ênfase e
Especialização Técnica. Esse
total inclui 47.070 vagas para
os cursos técnicos (presenciais,
semipresenciais e online), destinadas às Etecs e às classes
descentralizadas (unidades que
oferecem um ou mais cursos,
sob a administração de uma
Etec) por meio de parcerias com
as prefeituras do interior e da
Capital (aulas nos CEUs) e com a
Secretaria estadual da Educação.
Para o Ensino Médio Integrado ao Técnico foram disponibilizadas 36.915 vagas,
distribuídas entre os programas:

Novotec Integrado e Articulação
da Formação Profissional Média
e Superior (AMS). O Novotec
Integrado oferece as opções em
tempo integral (M-Tec PI), ou
em um único período (M-Tec).
Já o programa Articulação
da Formação Profissional Média e Superior (AMS) permite a
conclusão dos Ensinos Médio,
Técnico e Superior Tecnológico
em cinco anos – um ano a menos que o período previsto para
cursar as três modalidades. O
ingresso na modalidade AMS
ocorre pelo Ensino Médio com
Habilitação Técnica em três cursos. O Ensino Médio com ênfase
(itinerário formativo) oferece
2.725 vagas. Já para os cursos
de Especialização Técnica são
705 vagas, distribuídas entre a
modalidade presencial e online.
Para se inscrever, o candidato precisa acessar a plataforma
www.vestibulinhoetec.com.br,
e cadastrar o CPF (Cadastro de
Pessoa Física) para gerar uma
senha de segurança e acesso
à ficha eletrônica de inscrição.
Outras informações pelos
telefones (11) 3471- 4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800
772 2829 (demais localidades)
ou pela internet.

moratórios incidentes sobre
o débito principal, e 60% de
redução no caso de pagamento
parcelado. Os valores mínimos
estabelecidos para cada parcela
são de R$ 50 para pessoas físicas
e R$ 300 para pessoas jurídicas.
A formalização do pedido de
ingresso no PPI 2021 implica o
reconhecimento dos débitos
nele incluídos.
IPTU
A Lei que instituiu o PPI
2021, em maio, também definiu
a anistia das multas e juros das

parcelas do IPTU 2021 vencidas
até 30 de abril e que não tenham
sido pagas.
Essa anistia permite que os
responsáveis possam pagar as
parcelas por seu valor original,
acrescida apenas de correção
monetária nos termos da lei,
até 30 de novembro de 2021.
Porém, as parcelas que permaneçam não pagas depois de 30
de novembro de 2021 terão sua
anistia cancelada, ou seja, as
multas e juros voltarão a incidir
normalmente, como se a anistia
não houvesse acontecido.

Fatecs abrem inscrições
para o Vestibular do
1º semestre de 2022
O candidato interessado em disputar
uma vaga para os 84
cursos de graduação
gratuitos das Faculdades de Tecnologia do
Estado (Fatecs) tem até
o dia 1º de dezembro
para se inscrever pelo
site www.vestibularfatec.com.br e efetivar o
pagamento da taxa de inscrição
no valor de R$ 39.
O processo seletivo para
o primeiro semestre de 2022
oferece 17.495 vagas, sendo
16.555 na modalidade presencial e 940 online, distribuídas
em todas as regiões do Estado.
A seleção para o Vestibular
será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou
online. Serão avaliadas as notas
de Português e Matemática da
segunda série do Ensino Médio.
Quem estiver cursando
o Ensino Médio, por meio da
Educação de Jovens e Adultos
(EJA) ou modalidade semelhante, pode apresentar notas
referentes ao segundo termo
deste ciclo, desde que no ato
da matrícula comprove a conclusão do Ensino Médio.
Para se inscrever no processo seletivo das Fatecs é
necessário preencher a ficha
de inscrição e o questionário
socioeconômico, imprimir o
boleto e pagar a taxa no valor
de R$ 39, até o dia 1º de dezembro, em dinheiro, em qualquer
agência bancária, mediante a

apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica, ou pagar, via internet,
no banco do candidato ou ainda
pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito)
disponível na internet.
No ato da inscrição é possível escolher um curso como
primeira opção e colocar uma
segunda alternativa que poderá
ser o mesmo curso (presencial),
mas que seja oferecido em outro
período na mesma Fatec.
Outras formas de segunda
opção são a escolha pelo mesmo
curso (presencial) de primeira
opção oferecido em qualquer
período em outra Fatec ou o mesmo curso ou outro, em qualquer
período e em qualquer Fatec.
As Fatecs vão disponibilizar
computadores e acesso à internet a quem tiver dificuldade
para fazer a inscrição. Os interessados devem verificar data
e horário de atendimento. Para
utilizar os equipamentos, será
obrigatório o uso de máscara
de proteção facial e respeitar as
demais medidas de proteção do
Protocolo Sanitário.
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Cidade conta com 34 pontos
para descarte de óleo de
cozinha localizados
nos parques municipais

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente,
disponibiliza para a população
34 pontos de coleta em parques
municipais. Ao ser despejado na
pia, o óleo cai na rede de esgoto, causando entupimento dos
encanamentos de residências.
Dessa maneira restos de alimentos se acumulam nas tubulações, atraindo ratos e baratas
para o local. Este óleo também
pode chegar à rede pública de
esgoto causando entupimentos
de maiores proporções. Por isso
o descarte correto é a melhor
solução. Em rios, lagos e mares,
o óleo forma uma camada de
gordura que impede a passagem da luz do sol, diminuindo o
oxigênio e causando morte de
peixes e da vegetação aquática.
Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias
de Óleos Vegetais (Abiove), o
consumo no país está em torno
de três bilhões de litros ao ano e
a estimativa é que, de cada quatro litros consumidos, um seja
descartada de forma incorreta, o
que representa mais de 700 milhões de litros ao ano lançados
no meio ambiente sem o devido
cuidado e controle.
Algumas pessoas realizam
o descarte do óleo colocando-o

dentro de sacos de lixo. Esta
atitude também não é correta
porque, à medida que entra
em contato com o solo, o óleo
impermeabiliza o terreno, impedindo que a água se infiltre.
Isso piora em situações de
enchentes, além de que o resíduo carregado pela chuva se
acumula às margens dos rios.
O descarte correto do óleo
de cozinha é feito por meio da
garrafa pet. A reciclagem do
produto é uma saída sustentável para o problema. Existem
diversas finalidades para o
óleo de cozinha usado. Entre
elas estão a produção de resina
para tintas, sabão, detergente,
glicerina, ração para animais
e até biodiesel. É só escolher
a melhor opção e reutilizar o
óleo para minimizar os impactos negativos que ele causa no
planeta.
Na região, dois parques recebem o óleo para ser reciclado:
Parque Ecológico Profª Lydia
Natalizio Diogo - Vila Prudente
Rua João Pedro Lecor, s/n - Vila
Prudente - Aberto diariamente
das 6h às 22h
Parque Piqueri
Rua Tuiuti, 515 - Tatuapé - Aberto diariamente das 6h às 18h

Mulheres com deficiência
de SP têm curso gratuito de
empreendedorismo

Até o dia 16 de novembro,
as mulheres com deficiência do
estado de São Paulo poderão
se inscrever para participar da
capacitação on-line “Sebrae
Delas – Começando um Negócio
de Sucesso”. A ação é voltada
ao apoio e fortalecimento do
empreendedorismo feminino e
comemora também o Dia Internacional do empreendedorismo
feminino, celebrado em 19 de
novembro. Totalmente gratuito,
o curso está em sua 4ª turma e
acontece de 22 a 26 de novembro, das 9h às 11h30.
O curso tem carga horária
de 10h de capacitação, mais 2h
de mentoria por meio de uma
plataforma acessível para todas
as deficiências, que permitirá a
interação entre as participantes.
Durante o curso, as alunas
terão orientação em como abrir
um negócio e o passo a passo
para o planejamento de uma
empresa de sucesso. Ao completar a capacitação, há facilitação
de crédito para o capital de giro
da empresa.

Interessadas devem acessar o formulário até o dia 16
de novembro pelo link: https://
bit.ly/SebraeDelasTodasinRede
TODAS IN-REDE
De acordo com informações da Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência (www.basededados.sedpcd.
sp.gov.br), atualmente vivem
no estado mais de 1,7 milhão
de mulheres com deficiência.
Pensando nisso, a Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência criou
o programa TODAS in-Rede,
que visa o empoderamento
e a autonomia das mulheres
com deficiência do estado, por
meio de ações de formação
profissional, disseminação de
informações e criação de uma
rede virtual acessível às mulheres com deficiência.
Para se cadastrar na Rede
Virtual e ficar por dentro de todas as novidades do programa
TODAS in-Rede basta acessar:
www.todasinrede.sp.gov.br.
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Passatempo

Horóscopo
ARIES - Está muito lúcido, objetivo e eficaz marcando pontos em todas
as situações que se envolver.No setor sentimental não aceite opiniões
ou que se metam demasiado na sua vida, o seu coração é o seu melhor
amigo. No setor profissional todos os negócios ou investimentos em
que se envolver, desde que estruturados e calculados, darão bons resultados.
TOURO - Deverá fazer um esforço para controlar todas as suas energias que estarão exaltadas e poderão mesmo ser a causa para algumas reações inesperadas. No setor sentimental tende a desinteressar-se de uma situação que abraçou anteriormente. Apesar de algumas
contrariedades no setor profissional, conseguirá contornar todos os obstáculos.
GÊMEOS - A conjuntura marca o fator de transformação que destrói as
coisas, embora confira a probabilidade de serem reconstruidas. Passará por dificuldades súbitas para as quais não encontrará saída imediata.Possibilidade de afastamento de um amigo muito íntimo. Novas
opiniões e opções a nível profissional, entrará numa fase mais positiva.
CÂNCER - A conjuntura permite adotar posturas fortes. Conseguirá pôr
a sua vida em ordem. No setor sentimental os seus planos poderão ser
subitamente alterados. Tendência para novos impulsos na vida profissional, nomeadamente através de financiamentos. A influência de amigos poderá ser crucial para desbloquear situações.
LEÃO - Aconselha-se a não atuar de forma impulsiva. Reaja apenas
com base em informações seguras e obterá bons resultados. No setor sentimental seja mais transparente. No setor profissional mantenha
sempre a calma e eficácia que tem demonstrado até agora. Terá algumas alterações profissionais, mas todas serão benéficas.
VIRGEM - A conjuntura revela mensagem positiva de progresso através
da aproximação de pessoas certas, com afinidades e objetivos compatíveis com os seus. No setor sentimental necessidade de mostrar
uma maior flexibilidade. Possibilidade de algumas surpresas no plano
financeiro. Concentre-se no trabalho de forma a obter os resultados pretendidos.

Culinária

Pavê de Bombom
Ingredientes: 1/2 xícara (chá)
de açúcar; 4 1/2 xícaras (chá) de
leite; 1 vidro de leite de coco; 5
colheres (sopa) de chocolate em
pó; 5 colheres (sopa) de amido de
milho; 20 bombons Ouro Branco;
150 g de chocolate ao leite picado; 1/2 lata de creme de leite.
leite quente até formar uma calda
homogênea.
Para a montagem, em um
refratário ou taças individuais,
alterne camadas de creme e bombons picados.
Leve à geladeira e, na hora de
servir, cubra com a calda e decore
com bombons picados.

CAPRICÓRNIO - A conjuntura assinala movimentos e melhorias num
curto espaço de tempo, de forma repentina. Sentirá forças para correr
riscos. No setor sentimental tendência a fazer substituição na direção
dos seus afetos. Êxito no setor profissional. Possibilidade de progressão profissional, por exemplo, novo posto hierárquico.
AQUÁRIO - Um período favorável aos nativos que vão sentir-se tranquilos e muito confiantes. Nos seus relacionamentos afetivos terá o
apoio e o carinho que necessita para viver feliz. No setor profissional a
semana comporta importantes vitórias, algumas podem mesmo surpreender, não
cruze os braços perante obstáculos que serão facilmente superados.
PEIXES - Podem ocorrer imprevistos, embora a tendência seja para
que tudo decorra de acordo com o que programou. Não deixe que nada
abale a sua confiança. No setor sentimental há maior destaque para
as ligações conjugais e parentais. No setor profissional excelente período para
intercâmbios, quer sejam técnicos, culturais ou mesmo negociais.

de álcool, tabagismo, estresse,
glicemia elevada, colesterol,
triglicérides e sobrepeso.
O coração é o órgão mais
afetado com o descontrole da
pressão, porque não recebe
sangue e oxigenação suficiente.
Além do AVC, a hipertensão
pode provocar infarto, aneurisma arterial, e insuficiência renal
e cardíaca.
A aferição da pressão arterial é feita por um aparelho chamado esfigmomanômetro, colocado em volta do braço, e um
estetoscópio para ouvir os sons

do peito. O primeiro número é
registrado como
pressão máxima
e deve estar em
12 mmHg (milímetros de mercúrio). O segundo número é a
pressão mínima
e o ideal é que fique em torno
de 8 mmHg.
A pessoa é considerada
hipertensa quando sua pressão
fica maior ou igual a 14 por
9 na maior parte do tempo.
Dessa forma, os valores 12 por
8 são considerados como uma
pressão saudável e que deve
ser mantida. Um estilo de vida
saudável é o principal fator para
controlar a hipertensão.
Reduzir a ingestão de sal e
sódio de produtos industrializados é essencial para driblar a
pressão alta. Consumir vegetais,

frutas, legumes e grãos integrais
nas refeições diárias, além de
praticar atividades físicas regularmente são formas de combater a elevação da pressão.
Não fume. O cigarro causa
inúmeros problemas de saúde e
é ainda mais nocivo para quem
sofre com pressão alta.
Diminua ou elimine o consumo de bebidas alcoólicas. O
consumo excessivo aumenta a
pressão arterial, pois prejudica
o bombeamento de sangue pelo
corpo. Tenha momentos de lazer
e durma bem: o estresse é um
catalisador de problemas de
saúde, podendo agravar ou até
causar hipertensão.
O acompanhamento regular com o médico é importante
para obter o diagnóstico precoce da hipertensão. O SUS oferece o diagnóstico e tratamento
da hipertensão nas Unidades
Básicas de Saúde da capital.

Doenças falciformes têm tratamento na rede municipal
No Dia Nacional de Luta
pelos Direitos das Pessoas com
Doença Falciforme, celebrado
no dia 27/10, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) destacou
o atendimento humanizado e
qualificado nos nove Centros
de Referência para o Acompanhamento dos Portadores de
Hemoglobinopatias (CRAPH).
A enfermidade, que é
considerada uma das doenças
hereditárias mais comuns no
mundo, tem grande incidência
entre pretos e pardos, porém,
também pode ser encontrada
na população branca. Ela causa
a destruição crônica das células
vermelhas do sangue, intensas
dores ósseas e na barriga, infecções, lesões orgânicas e, em alguns casos, até a morte precoce.
O diagnóstico deve ser feito
em recém-nascidos, na primeira semana de vida, por meio
do teste do pezinho, realizado
nas maternidades durante a

CLAMEI a Deus com a minha
voz, e ele inclinou para mim os
ouvidos. No dia da minha angústia
busquei ao Senhor; a minha mão
se estendeu de noite, e não cessava; a minha alma recusava ser
consolada. Lembrava-me de Deus,
e me perturbei; queixava-me, e o
meu espírito desfalecia. Considerava os dias da antiguidade, os anos
dos tempos antigos.
Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável?
Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de
geração em geração? Esqueceu-se
Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na
sua ira? E eu disse: Isto é enfermidade minha; mas eu me lembrarei
dos anos da destra do Altíssimo.
Eu me lembrarei das obras do
SENHOR; certamente que eu me
lembrarei das tuas maravilhas da
antiguidade. Meditarei também
em todas as tuas obras, e falarei
dos teus feitos.
O teu caminho, ó Deus, está

no santuário. Quem é Deus tão
grande como o nosso Deus? Tu
és o Deus que fazes maravilhas;
tu fizeste notória a tua força entre
os povos.
Com o teu braço remiste o
teu povo, os filhos de Jacó e de
José. As águas te viram, ó Deus,
as águas te viram, e tremeram; os
abismos também se abalaram. O
teu caminho é no mar, e as tuas
veredas nas águas grandes, e os
teus passos não são conhecidos.
Guiaste o teu povo, como a um
rebanho, pela mão de Moisés e
de Arão.

Dica de Moda

Proteção e estilo:
5 dicas para usar chapéu

ESCORPIÃO - Corre o risco de sentir-se incompreendido. Caso tenha
que fazer opções, nomeadamente a nível profissional, pondere muito
bem todas as circunstâncias. O setor sentimental estará particularmente exigente em relação às promessas feitas ou compromissos assumidos. Deve dedicar-se à família. Favorecidas as ligações com os signos de Fogo.

Controle da pressão arterial previne o AVC
Popularmente conhecido
como derrame, o acidente vascular cerebral (AVC) ocorre
quando o fluxo sanguíneo para
o cérebro é reduzido ou bloqueado, causando perda de funções
neurológicas.
Na rede municipal, o diagnóstico e tratamento ocorre
nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS). O controle da pressão
arterial tem papel fundamental
na prevenção do AVC, visto que
seu principal fator de risco é a
hipertensão.
Por sua vez, a hipertensão
arterial é uma doença crônica
não transmissível (DCNT) que
causa um aumento anormal
da pressão que o sangue faz ao
circular pelas artérias do corpo.
A doença pode acometer
crianças, adolescentes, adultos
e idosos e tem como fatores de
risco a má alimentação, sedentarismo, consumo excessivo

Oração - Salmo 77

SAGITÁRIO - Conjuntura não muito favorável, que revela desorientação inconsistência nos caminhos. No setor sentimental as relações
já existentes passarão por algumas tensões, dado a acomodação. O
plano profissional é o mais sólido, embora possa não lhe parecer muito
satisfatório. Na saúde terá altos e baixos, tenha atenção a alguns sinais.

SOLUÇÃO:

Modo de preparo: No liquidificador, bata o açúcar, 4 xícaras
(chá) de leite, o leite de coco, o
chocolate em pó e o amido de
milho.
Transfira para uma panela
e leve ao fogo brando, mexendo
sem parar até engrossar. Deixe esfriar. Pique os bombons e reserve
alguns para decorar.
Prepare a calda: derreta 150
g de chocolate em banho-maria
ou no micro-ondas.
Aqueça 1/2 xícara (chá) de
leite. Misture o creme de leite e o

LIBRA - Dê atenção às pessoas que o rodeiam, tentando compreender os seus problemas e preocupações. Prudência nas suas relações
profissionais, a impulsividade será prejudicial. No setor sentimental
tendência a solidão e isolamento. Plano profissional sem alterações.
Recomenda-se uma certa contenção de despesas.
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triagem neonatal.
Crianças, jovens e
adultos que ainda
não fizeram, podem
realizar o exame de
sangue chamado
eletroforese de hemoglobina nas 469
Unidades Básicas de
Saúde (UBSs).
A doença falciforme é causada por uma modificação (mutação) no gene (DNA) que, em
vez de produzir a hemoglobina
A, produz uma hemoglobina
chamada S. Se uma pessoa
recebe um gene do pai e outro
gene da mãe, que produzem a
hemoglobina S, ela possui um
padrão genético chamado SS,
causador da anemia falciforme.
Se uma pessoa receber de
um dos pais o gene para hemoglobina S e do outro o gene para
hemoglobina A, ela não terá a
doença, e sim o traço falciforme
(AS). Portanto, essa pessoa não

precisa de tratamento porque
a doença não se desenvolverá.
Caso tenha filhos ou filhas com
outra pessoa que também herdou o traço, existe a possibilidade de ela ter uma criança com
anemia falciforme.
Essa é considerada uma
gravidez de risco por conta
das possíveis complicações. A
criança também pode nascer
com o gene da doença. Mas é
importante salientar que são
necessários dois genes com a
mutação, um do pai e um da
mãe. Se só houver um gene, o
paciente é apenas portador de

traço falciforme: ele não tem
a doença nem irá desenvolver
no futuro.
Após o diagnóstico, o paciente é encaminhado para
iniciar o tratamento em um
serviço especializado ou centro
de referência, com apoio de um
hematologista e outros especialistas. O acompanhamento médico é feito durante toda a vida.
A Secretaria destaca que o
Sistema Único de Saúde (SUS)
tem garantido avanços tecnológicos no controle da doença
falciforme por meio da hemorrede e hospitais de referência,
garantindo melhora da saúde
da população. Na capital, o público pode buscar atendimento
nos nove Centros de Referência
para a doença para atendimento
de adultos e crianças: Hospital
São Paulo; Hospital das Clínicas; Hospital Santa Marcelina;
Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo.

Usado antigamente somente
para se proteger do sol, o chapéu
voltou com tudo e é o responsável por dar mais personalidade e
charme ao look feminino. Os modelos mais usados pelas mulheres
são os chapéus Panamá, que são
fabricados no Equador e têm uma
cor mais clara; os Cloche, criado
pela francesa Caroline Reboux e
que se tornou popular pelo seu
formato em sino; e o Fedora, feito
originalmente em feltro e que tem
um tamanho semelhante ao Panamá. A Gazeta da Mooca separou
cinco dicas para você apostar sem
medo no acessório! Confira:
1. O chapéu pode, sim, ser
usado com penteado! Porém, é
mais indicado usar um penteado
simples para o chapéu não bagunçá-lo e você ter a oportunidade de
tirá-lo caso necessário.
2. Todas podem apostar no
acessório, independente da idade
ou altura. As mulheres devem
escolher um modelo proporcional ao tamanho do rosto para
conseguir um visual harmônico,
ou seja, um modelo grande ficará
gigante em alguém que tenha
rosto pequeno.
3. Saiba escolher a melhor
ocasião. O chapéu com abas largas
fica chiquérrimo em casamentos

diurnos. Os demais, como tendem
a ser mais informais, combinam
com praia, almoços, viagens,
que além de protegerem do sol,
agregam estilo e personalidade,
podendo inclusive ser usado à
noite.
4. Aposte nos modelos que
estão em alta! Os chapéus de
palha em tons cru ou nude, bege,
caramelo, preto e azul marinho
são clássicos, combinando com
as mais diversas estampas e modelos de roupas. Mas os coloridos
também entram em cena para ser
o ponto de destaque da produção
e trazer ainda mais frescor e autenticidade aos looks de verão.
As cores mais indicadas são o
vermelho, o azul, o amarelo e o
verde militar.
5. Harmonize o acessório com
o look. Com calça jeans e t-shirt
branca ou com vestidos leves para
usar na praia, cai muito bem. Para
compor o estilo boho-chic ou folk,
combine o chapéu estilo Panamá
com abas mais largas com vestidinho floral ou de estampa étnica
bem fluido com colete jeans e
botinhas de cano curto. Outra
maneira simples, que sempre dá
certo é combinar o chapéu com
shortinho jeans e camisa, seja lisa,
floral, jeans ou xadrez.
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Vereadora Edir Sales marca presença na comemoração Prefeitura retoma contratos
do programa de Transporte
dos 36 anos do 21º Batalhão da Polícia Militar
Escolar Gratuito

A Vereadora Edir Sales prestigiou o evento de comemoração dos
36 anos do 21º Batalhão da Polícia Militar, realizado no último dia 26
de outubro. Além de apagar as velinhas ao som da Banda Musical da
PM, a cerimônia também contou com a inauguração dos retratos dos
ex-comandantes da área Centro Leste Cel PM Luis da Silva Simeira e
Cel PM Alexandre Romanek, uma justa homenagem a dois excelentes
batalhadores pela Segurança da Cidade de São Paulo.
“O nosso trabalho sempre foi muito alinhado ao dos policiais do 21º Batalhão da Polícia Militar, que nos atendem em diversas demandas pela segurança da nossa região. Por isso, fiz questão de participar desse momento marcante para a história da nossa cidade e dos
comandantes que por aqui passaram, deixando um grande legado de trabalho sério, boa gestão e comprometimento com a comunidade”,
ressaltou a Vereadora Edir Sales.

Isenção da taxa para bares e restaurantes
é renovada por mais seis meses
A Prefeitura de São Paulo
renovou por mais 180 dias,
a isenção de pagamento do
Termo de Permissão Eletrônica
(TPE) para os estabelecimentos
participantes do Projeto Ruas
SP. O benefício tem prazo até
20 de abril de 2022 e foi concedido por meio do Decreto nº
60.657/2021.
O Ruas SP é uma iniciativa
da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Licenciamento
(SMUL) que permite que bares
e restaurantes ampliem seus
espaços de atendimento ao
ar livre, usando a faixa da rua
destinada ao estacionamento
de veículos e respeitando todos
os protocolos sanitários.
A renovação do prazo do
TPE é mais uma medida da
Prefeitura para ajudar na retomada econômica da cidade,

após o período de restrições
causado pela pandemia do novo
coronavírus.
Apesar de a Prefeitura não
cobrar taxa pela adesão ao Ruas
SP, o custo para implantação do
mobiliário é dos estabelecimentos. Para ajudar a viabilizá-lo, a
Prefeitura autorizou a inserção
de marcas e logotipos de patro-

cinadores em mesas, cadeiras
e guarda-sóis, respeitando as
regras da Lei Cidade Limpa (Lei
nº 14.223/2006).
A fiscalização do uso dos
espaços públicos é de responsabilidade das Subprefeituras.
Todavia, cabe a cada proprietário
garantir o cumprimento de todas
as exigências de segurança sa-

nitária e social. O abandono, a
desistência ou o descumprimento das obrigações estabelecidas
em decreto farão com que o
responsável tenha que restaurar o logradouro público ao seu
estado original.
Até o momento, a cidade
possui 123 bares e restaurantes
aprovados a participarem do
Projeto Ruas SP.
Os estabelecimentos estão
localizados em algumas das 171
vias autorizadas, até o momento,
a receber o Projeto Ruas SP por
atenderem às exigências estabelecidas na legislação, como
possuir faixa de rua destinada ao
estacionamento de veículos para
instalação de mesas e cadeiras,
não ocupar faixas exclusivas de
ônibus, ciclovias ou ciclofaixas
e não estar localizado em via de
grande fluxo de veículos.

PARA
ANUNCIAR,
LIGUE:

2638-3150

Com a retomada gradual das aulas presenciais, a
Prefeitura de São Paulo, por
meio da Secretaria Executiva
de Transporte e Mobilidade
Urbana (Setram) e da Secretaria Municipal de Educação
(SME), está restabelecendo
os contratos do programa
de Transporte Escolar Gratuito
(TEG), utilizado pelos alunos
matriculados nas Unidades
Educacionais da Rede Municipal de Ensino e Instituições de
Educação Especial.
Os contratos serão retomados gradativamente conforme
solicitação das unidades da SME
com base na demanda de 2021,
sendo que até o fim deste ano
serão pagos 50% do valor para
os alunos que se encontram
em aulas remotas e 100% pela
criança que comparece na aula
presencialmente.
Será mantida a remuneração na forma da Portaria Conjunta SMT/SME nº 003/2020 aos
veículos que foram requisitados
para atendimento de serviços
relacionados à situação de

emergência no município de
São Paulo e ao enfrentamento
da pandemia decorrente do coronavírus. Atualmente, são 339
veículos nessa situação.
A Prefeitura determinou ainda que os veículos de transporte
escolar que atingirem em 2021
a idade limite para operação poderão ser mantidos em atividade
até 31 de dezembro de 2022. A
medida vale para veículos que estejam com cadastro ativo no DTP.
No ano passado, os veículos
que atingiram a idade limite em
2020 tiveram o mesmo benefício, válido até 31 de dezembro
de 2021. Para garantir a segurança, os veículos contemplados
com a extensão provisória da
vida útil deverão passar por inspeções quadrimestrais.

Hipotireoidismo: Como tratar?
A Tireoide, glândula situada no pescoço, é responsável
pela produção de
hormônios reguladores do metabolismo, são eles o T3
(triiodotironina) e
T4 (tiroxina). Quaisquer distúrbios na
tireoide podem
comprometer a saúde cardíaca, ciclos menstruais,
capacidade de concentração,
musculatura, intestino e humor,
por se tratar de toda a parte
hormonal.
Segundo o endocrinologista do São Cristóvão Saúde, Dr.
Saulo Ribeiro, após a suspeita
clínica do hipotireoidismo, o
diagnóstico é confirmado por
exames laboratoriais, onde é
mais comum notar o TSH elevado e T4 livre baixo.
“O hipotiroidismo é uma
síndrome clínica, resultante da
produção ou ação deficientes
dos hormônios tireoidianos, que

resulta na lentificação generalizada dos processos metabólicos.
A doença tem como sintomas
mais comuns a diminuição da
força muscular, sonolência, intolerância ao frio, pele seca, voz
arrastada, edema facial, ganho
de peso, anemia e batimento
cardíaco lento.
Muitos pacientes são assintomáticos, sobretudo, aqueles
com doença menos intensa ou
de duração não prolongada.”
O tratamento é feito através
da ingestão do medicamento
Levotiroxina e, na maioria dos
casos, não tem cura.

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

Rua João Antonio de Oliveira, 268 - Mooca
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Equipe Sub 20 perde
para a Ferroviária
na Javari
O Juventus foi superado pela Ferroviária por 1 a 0,
em partida válida pela 3ª rodada da 2ª fase do Campeonato Paulista Sub 20, realizada na tarde desta quinta-feira (28/10) no Estádio da Rua Javari.
O técnico Santos levou a campo a seguinte escalação: Cauã, Isaque, Ricardo, Gabriel Gelado, Lázaro,
Gustavo, Dudu, Adelan, Masson, Santiago e Filipinho.
As duas equipes voltam a se enfrentar pelo jogo
de volta na próxima quinta-feira (04/11), às 15h00, na
Fonte Luminosa.

Governo dá início a nova fase do Corujão da Saúde com
foco em procedimentos oftalmológicos
O Governo anunciou uma nova fase do
Corujão da Saúde, com foco em Oftalmologia.
Serão oferecidos à população cerca de 51 mil
procedimentos entre consultas, exames e cirurgias, em um investimento de R$ 14 milhões
do Governo de SP. O programa teve início nesta
quinta-feira (21/10) em todo o Estado.
A medida visa zerar a demanda reprimida
de procedimentos oftalmológicos dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) que
foram cadastrados pelos municípios na Cross

(Central de Regulação e Oferta de Serviços
de Saúde) até o último dia 20 de setembro.
Serão ofertados 23.112 exames de dez tipos
diferentes, 16.077 cirurgias de catarata e retina
e 11.794 consultas médicas.
Os procedimentos serão realizados em 46
AMEs de todas as regiões do estado e em 10
hospitais da rede da Secretaria de Estado da
Saúde. Estes serviços irão oferecer agendas
extras em horários alternativos para zerar a
demanda reprimida.

Pesquisadores revelam informações sobre risco de
complicações por COVID-19 em pessoas obesas
Em pacientes com COVID-19, a obesidade é o fator
que mais se associa ao desenvolvimento de disfunção endotelial
– condição em que os vasos
sanguíneos perdem a capacidade de se contrair e relaxar
adequadamente, aumentando
o risco de eventos como infarto,
trombose e acidente vascular
cerebral (AVC).
A constatação foi feita por
um grupo de pesquisadores
apoiado ela FAPESP com base
em dados de 109 pacientes
internados com quadros moderados da doença.
“Fizemos a caracterização
geral desses pacientes e tentamos identificar quais fatores
poderiam modular ou acentuar
o dano endotelial. Os resultados indicam que o item mais
preponderante foi o IMC [índice de massa corporal]. Em
segundo lugar, com bem menos

relevância, encontramos o nível
de creatinina no sangue, que
é um marcador relacionado à
função renal”, conta Alessandro
Domingues Heubel, doutorando
no Programa de Pós-Graduação
em Fisioterapia da Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar) e
primeiro autor do artigo.
Heubel explica que o IMC
é uma das principais ferramentas usadas por profissionais de
saúde para mensurar o grau de
sobrepeso e obesidade. O índice
é calculado dividindo-se o peso

(em quilos) pela altura
(em metros) ao quadrado. Indivíduos com
resultado igual ou superior a 30 kg/m2 são
considerados obesos.
A obesidade foi
a comorbidade mais
prevalente (62%) nessa população, seguida
por hipertensão (47%)
e diabetes (17%). Amostras de
sangue foram coletadas logo
após a admissão hospitalar e a
função endotelial foi avaliada
72 horas depois, por meio de
um parâmetro conhecido como
dilatação mediada pelo fluxo
(FMD, na sigla em inglês).
“Imediatamente após a desobstrução, há um aumento do
fluxo de sangue na artéria e isso
constitui um estímulo mecânico
para as células endoteliais [que
formam o revestimento interno
dos vasos sanguíneos] produ-

zirem óxido nítrico, uma substância vasodilatadora. Quanto
mais a artéria se dilata, melhor
a função endotelial. E vimos que
os pacientes obesos, no período
de infecção ativa pela COVID-19,
tinham dilatação mediada pelo
fluxo muito pequena”, conta o
doutorando.
Segundo a professora da
UFSCar Renata Gonçalves Mendes, orientadora de Heubel,
cada unidade a mais no IMC
representou uma redução de
0,19% da FMD.
“Quando dois pacientes com
COVID-19 são comparados, um
com peso normal [IMC de 20 kg/
m2] e o outro com obesidade
[IMC de 30 kg/m2], este último
tende a ter um valor de FMD
1,9% menor. Com base em conhecimento prévio, isso sugere
um risco cardiovascular aumentado em aproximadamente
17%”, afirmam os pesquisadores.
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