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Prefeitura inicia testes rápidos para 
Covid-19 em todas as unidades de saúde

A Prefeitura de SP, por meio 
da Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS), iniciou a realização de 300 
mil testes rápidos de antígeno no 
setor de triagem das Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), para 
identificar os casos positivos de 
Covid-19. 

Os indivíduos com sintomas 
respiratórios agudos, com pelo 
menos dois dos sintomas (febre, 
mesmo que referida, calafrios, 
dor de garganta, dor de cabeça, 
tosse, coriza, distúrbios olfativos 
ou degustativos), são orientados 
a realizar o teste rápido e, em 
caso negativo para Covid, a pes-
soa deverá realizar o teste rápido 
para o vírus influenza, causador 
da gripe. 

Caso o teste para Covid 
seja positivo, o cidadão será 
orientado a coletar o RT-PCR. 
Posteriormente, essas amostras 
serão encaminhadas ao Instituto 
Butantan, para genotipagem da 
variante circulante.

“Vamos fazer essa ampla 
testagem nas próximas duas 
semanas, o que nos possibilitará 
ter uma visão mais clara sobre o 

comportamento das doenças na 
capital. Estamos acompanhando 
os números de perto, para que 
possamos prestar a melhor as-
sistência para a população”, diz 
o secretário municipal da Saúde, 
Edson Aparecido.

A SMS lembra que, desde 
o dia 16 de dezembro de 2021, 
os testes rápidos de antígeno 
começaram a ser realizados nas 

UPAs, AMAS, PAs e PSs. 
O órgão orienta que os in-

divíduos sigam com medidas de 
etiqueta respiratória, tais como, 
utilização adequada de máscara, 
cobrindo nariz e boca, distancia-
mento de outras pessoas (pelo 
menos um metro), cobrir a boca 
e nariz quando tossir ou espirrar 
e lavar as mãos imediatamente 
após contato com secreções 

respiratórias. Esses cuidados 
são importantes para prevenção 
tanto contra o vírus influenza 
quanto contra a Covid-19.

Para auxiliar no atendimen-
to de casos, a SMS disponibili-
za suas 469 Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), que estão 
com agendamento aberto para 
atender à população que está 
procurando pelas AMAs e UPAs.



Pág. 2 Edição 347 - 1ª Quinzena de Janeiro de 2022Gazeta da Mooca - Visite o nosso site: www.gazetadamooca.com | e-mail: gazetamooca@uol.com.br

Secretária: Gabriela Nolasco

Gazeta da Mooca: 
27 anos a serviço da comunidade

Os artigos assinados não representam necessariamente opinião deste jornal, 
sendo estes de inteira responsabilidade de seus autores.

Diretor Responsável:  
Arnaldo Ribeiro Nolasco  
 9-7219-2230

REDAÇÃO: Rua Carneiro Leão, 290 - Bloco 1 - sala 21  - Mooca - CEP: 03040-000
Telefone: (11) 2638-3150 - E-Mail: gazetamooca@uol.com.br

Site: www.gazetadamooca.com - facebook.com.br/GazetadaMooca

Jornalista Responsável:
Gabriela Nolasco  - MTB: 89.292

Editorial, Arte e Diagramação: Laura Carreta -  9-8820-7972 

Fotolito e Impressão:
Gráfica CNM Ltda -  98838-1558

NOVO TELEFONE: 2638-3150

Seguindo recomendação, Prefeitura cancela carnaval de rua
A cidade de São Paulo não 

terá carnaval de rua neste ano. 
A decisão foi anunciada pelo 
prefeito, Ricardo Nunes, com 
base em dados técnicos apre-
sentados pela Vigilância Sanitá-
ria sobre o crescimento de casos 
e contaminação da variante 
ômicron e do surto de gripe na 
capital paulista. 

Já os desfiles das escolas de 
samba serão tema de discussão 
entre representantes da Prefei-
tura e da Liga das Escola de Sam-
ba para definição de protocolos 
a serem seguidos.

Para o prefeito, a decisão de 
não permitir as folias de rua foi 
tomada prevalecendo a orienta-
ção das autoridades de saúde. 

“Demonst ram o s  tota l 
transparência no anúncio do 
cancelamento com a apresen-
tação dos dados preocupantes 
do cenário epidemiológico na 

Transformação digital traz mais de  
560 serviços para o portal SP156

Para desburo-
cratizar a vida da po-
pulação que vive na 
capital, a Prefeitura 
de São Paulo, por 
meio da Secretaria 
Municipal de Inova-
ção e Tecnologia, disponibiliza 
atualmente mais de 560 servi-
ços digitais no portal SP156. 

A relação de todos os ser-
viços digitais disponíveis no 
Portal SP156 pode ser acessada 
clicando aqui e a lista com as 
152 novas opções pode ser vi-
sualizada no site: https://sp156.
prefeitura.sp.gov.br/portal/
servicos

Os serviços digitais na plata-
forma SP156 possuem diferentes 
necessidades de requisitos, ou 
seja, existem serviços que per-
mitem solicitações anônimas, 
como a Denúncia de LGBTfobia, e 
serviços que permitem ao usuá-
rio realizar solicitações mediante 
inserção de CPF ou CNPJ.

cidade. Existia uma proposta 
de se fazer um carnaval con-
trolado com o Passaporte da 
Vacina em ambientes grandes 
e abertos como o autódromo, 
mas também está descartada 
essa possibilidade”.

Para realização dos desfiles 
das escolas de samba serão ela-
borados protocolos sanitários 
em conjunto com a Liga das 
Escolas de Samba. 

PASSAPORTE DA VACINA
A partir da próxima segun-

da-feira (10) todos os eventos 
da capital deverão exigir o Pas-
saporte da Vacina.

“Tínhamos um protocolo 
inicial que apontava que even-
tos com mais de 500 pessoas 
deveriam exigir o passaporte. 
Estamos fazendo essa alteração 
em função do quadro epidemio-
lógico que a cidade vive hoje. 

Enquanto existir esse quadro de 
ascensão da ômicron na cidade, 
vamos exigir para qualquer even-
to a necessidade do passaporte”, 
finalizou o secretário Edson 
Aparecido.

O aumento do número de 
pacientes com síndromes gripais 
vem sendo gradativo nos últimos 
dias. Por conta do número ele-
vado de novos casos, o prefeito 
Ricardo Nunes determinou a 
abertura de todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e das 
unidades de Assistência Médica 
Ambulatorial (AMAs) também 
aos sábados. É extremamente 
importante que o público apto 
residente na cidade de São Paulo 
procure as unidades de Saúde 
da capital para tomar a dose de 
reforço antiCovid. A relação com 
todos postos de vacinação pode 
ser acessada na página Vacina 
Sampa.

Para os casos em que há 
exigência de CPF ou CNPJ, o 
cidadão/empresa deve possuir 
cadastro na plataforma. Por 
exemplo, o serviço castrar cães e 
gatos gratuitamente só pode ser 
solicitado mediante cadastro na 
plataforma.

Para realizar o cadastro no 
Portal SP 156 o cidadão/empre-
sa precisa acessar a guia “CA-
DASTRAR” que existe dentro da 
plataforma, preencher os dados 
de cadastro informando nome 
completo ou razão social, e-mail, 
número telefônico, endereço re-
sidencial ou comercial. O portal 
também permite a realização 
de cadastro por pessoas físicas, 
jurídicas ou estrangeiras.

Oito de cada dez pais vão vacinar 
seus filhos em SP, diz pesquisa

Governo de SP zera ICMS para 
compra pública de absorventes 
para mulheres carentes

A campanha de vacinação 
infantil contra a COVID-19 é 
aprovada por 84% dos pais e 
mães do estado de São Paulo. É 
o que aponta uma pesquisa do 
Seade (Sistema Estadual de Aná-
lise de Dados), apresentada pelo 
diretor executivo Bruno Caeta-
no, na reunião de Secretariado, 
que mostra que a maioria dos 
responsáveis por crianças entre 
5 e 11 anos pretende vaciná-las 
assim que as doses estiverem 
disponíveis.

A pesquisa foi feita no últi-
mo dia 6, com 1.127 entrevistas 
por telefone com pais e mães de 
todas as regiões do estado.

Projeto de lei de SP permite trans-
ferência mesmo com IPVA a vencer

O Governador João Doria 
anunciou nesta segunda-feira 
(10) que irá encaminhar com ur-
gência, à Assembleia Legislativa, 
um Projeto de Lei para autorizar 
a transferência de veículos usa-
dos mesmo com parcelas do IPVA 
(Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores) ainda 

a vencer.
A Secretaria da Fazen-

da e Planejamento cuidará 
para que todo comprador 
seja informado automa-
ticamente caso exista al-
guma parcela do IPVA a 
vencer. A nova rotina vai 

aumentar a transparência do 
processo de compra e venda, 
sem exigências burocráticas.

O objetivo é propiciar 
melhores condições para o 
mercado de veículos usados – 
atualmente a transferência de 
propriedade só é possível desde 
que o imposto esteja quitado.

Estudantes da rede estadual terão 
chance de recuperação em janeiro

Estudantes da rede estadual 
com frequência inferior a 75% 
do total de horas letivas terão 
mais uma oportunidade de 
avançar à série seguinte, através 
do Projeto de Recuperação In-
tensiva que vai até 21 de janeiro.

Serão 25 aulas semanais, 
com foco nos objetos de conhe-
cimento e habilidades ainda não 
desenvolvidas pelo estudante, 
que poderão ser realizados em 
três turnos (diurno, vespertino 
e noturno), distribuídas em 5 

aulas diárias, com duração 
de 45 minutos cada.

Participam do pro-
jeto escolas regulares, 
inclusive do período no-
turno, de tempo parcial 
e do Programa Ensino 
Integral (PEI). Nas escolas 
quilombolas, indígenas e 

de comunidades tradicionais 
poderão ocorrer aulas, caso 
as comunidades estejam de 
acordo com a implementação 
do projeto. 

O reforço de aprendizagem 
ocorrerá, preferencialmente, 
de forma presencial. Caso seja 
necessário, a recuperação con-
tará com apoio do Centro de 
Mídias São Paulo (CMSP), com 
a transmissão de 3 aulas diárias 
(15 por semana), seguindo a 
grade regular.

O Estado de São Paulo anun-
ciou a isenção de ICMS para a 
compra pública de absorventes 
para mulheres em situação de 
vulnerabilidade social. 

A medida faz parte de um 
pacote de benefícios fiscais 
anunciado por meio de decretos 
publicados no Diário Oficial.

A iniciativa beneficiará dire-
tamente mulheres que não têm 
acesso a produtos para manter 
uma boa higiene no período 

da menstruação. São Paulo foi 
pioneiro no combate à chamada 
pobreza menstrual em junho 
deste ano, quando lançou o 
programa Dignidade Íntima 
para a distribuição de produtos 
de absorventes nas escolas da 
rede estadual. Em todo estado 
foram beneficiadas mais de 1 
milhão de estudantes entre 10 e 
18 anos, sendo que a prioridade 
foram as jovens das camadas 
mais vulneráveis.

A pesquisa aponta que 
a intenção de vacinar os 
filhos é maior entre as mu-
lheres (89%) do que entre 
os homens (76%). Pais e 
mães com esquema vacinal 
completo contra a Covid-19 
também são maioria – 91% 
dos que já tomaram a dose 

de reforço – entre os que preten-
dem levar os filhos aos postos de 
vacinação.

O Governo de São Paulo 
apresentou no dia 5 de janeiro 
o planejamento estratégico 
para vacinar 4,3 milhões de 
crianças de 5 a 11 anos em 645 
cidades em um intervalo de três 
semanas.

O Estado aguarda o envio 
das doses pediátricas pelo Mi-
nistério da Saúde para início 
imediato da campanha, além 
da liberação da Coronavac pela 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) para a vaci-
nação infantil.

Prefeitura substitui tampas de poços de visita de ferro por placas 
pré-moldadas de concreto para evitar desníveis e furtos

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Municipal 
das Subprefeituras (SMSUB), já 
substituiu tampas de poços de 
visita de ferro por placas pré-
-moldadas de concreto em 17 
endereços. 

Em poucos meses, a im-
plantação já traz benefícios ao 
município, visto que as placas 
instaladas não apresentaram 
problemas de acomodação e 
nenhuma solicitação de reparo 
ou qualquer manutenção foram 
registradas nesses pontos.

Os poços de visita, popu-
larmente conhecidos como 

bueiros, são construídos 
em locais estratégicos, 
destinados à visita de téc-
nicos para manutenção 
preventiva e corretiva nas 
áreas de serviço subter-
râneos, possibilitando a 
manutenção de sistema 
de drenagem, gás e telefonia, 
sem que haja a necessidade de 
se escavar o solo, produzindo, 
assim, maior economicidade e 
celeridade às ações da adminis-
tração pública.

Muitos desses poços estão 
em vias públicas de pavimento 
flexível composto por uma mis-

tura asfáltica, sendo totalmente 
afetadas pelo intenso tráfego 
de veículos e pelo constante 
recapeamento da via; diferen-
temente do pavimento rígido, 
que apresenta maior resistência 
característica à tração provoca-
da por caminhões mais pesados. 
Diante disso, e pela falta de 

padronização na estrutura do 
entorno dos tampões de ferro 
é que, no momento do recape-
amento, as entradas aos poços 
de visita acabam ficando desni-
velados quando comparadas ao 
pavimento. O valor dos novos 
moldes é de R$ 1.300 e, em 
quatro meses de teste, nenhuma 
unidade apresentou necessi-
dade de reparo. Já os antigos 
custam R$ 1.950 e precisam 
de manutenção trimestral. De 
janeiro a novembro do ano pas-
sado, foram reformados 2.747 
poços de visita, inclusive com 
a troca e reposição de tampas.
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Capital Mundial
da Vacina
A cidade já tem 100% do  
público adulto vacinado  
com  as duas doses da vacina 
contra a Covid-19. 

Mas a pandemia ainda não 
acabou. Precisamos manter os 
cuidados: usar máscaras e lavar 
as mãos sempre. 

Se você tem mais de 18 anos e 
tomou a 2ª dose há pelo menos  
4 meses, já pode tomar a  
dose adicional. 

E se você tem entre 12 e 17 anos, 
não deixe de se programar para 
a 2ª dose e completar o seu 
ciclo vacinal.

A esperança em São Paulo 
agora é muito maior do que 
tudo que já superamos.

Baixe o App 
e-saúdeSP 
e saiba mais

Passatempo

Culinária

SO
LU

ÇÃ
O

Oração - Salmo 79

Pavê de chocolate branco 
com Negresco 

INGREDIENTES:  500 g de 
chocolate branco (picado); 1 cai-
xa de leite condensado; 3 caixas 
de creme de leite; 1 colher de 
sopa de manteiga; 2 pacotes de 
bolacha Negresco.

MODO DE FAZER:  Derreta a 
manteiga na panela, adicione o 
leite condensado e deixe ferver, 
mexendo sempre, até ficar com 
textura de branquinho. Deixe por 
mais 2 minutos, mexendo.

Retire do fogo e aguarde es-
friar por 1 minuto. Adicione 200 
g de chocolate branco picado, 
misture até derreter completa-
mente o chocolate.Após coloque 
2 caixas de creme de leite e mis-
ture bem.

Em uma travessa média e 
funda, coloque uma pequena 

camada do creme e cubra com as 
bolachas, que podem ser inteiras 
ou picadas (que rendem mais).

Cubra as bolachas com uma 
camada de creme e assim repetin-
do as camadas sucessivamente, a 
ultima camada deve ser de bola-
cha. Leve à geladeira por 15 minu-
tos. Com o restante do chocolate 
picado, derreta-o em banho maria 
(fogo ou micro-ondas), adicione 1 
caixa de creme de leite e cubra as 
ultimas bolachas totalmente.

Leve à geladeira por 2 horas, 
ou se preferir no congelador.

Ó Deus, os gentios vieram à 
tua herança; contaminaram o teu 
santo templo; reduziram Jerusa-
lém a montões de pedras. Deram 
os corpos mortos dos teus servos 
por comida às aves dos céus, e a 
carne dos teus santos às feras da 
terra. Somos escárnio e zombaria 
para os que estão à roda de nós.

Até quando, Senhor? Acaso 
te indignarás para sempre? Arde-

rá o teu zelo como fogo? Derrama 
o teu furor sobre os gentios que 
não te conhecem, e sobre os 
reinos que não invocam o teu 
nome.Porque devoraram a Jacó, 
e assolaram as suas moradas.

Não te lembres das nossas 
iniqüidades passadas; venham 
ao nosso encontro depressa as 
tuas misericórdias, pois já esta-
mos muito abatidos. Ajuda-nos, 
ó Deus da nossa salvação, pela 
glória do teu nome; e livra-nos, 
e perdoa os nossos pecados por 
amor do teu nome.Porque diriam 
os gentios: Onde está o seu Deus? 

Seja ele conhecido entre os gen-
tios, à nossa vista, pela vingança 
do sangue dos teus servos, que 
foi derramado.

Venha perante a tua face o 
gemido dos presos; segundo a 
grandeza do teu braço preserva 
aqueles que estão sentenciados 
à morte. E torna aos nossos vizi-
nhos, no seu regaço, sete vezes 
tanto da sua injúria com a qual 
te injuriaram, Senhor. Assim nós, 
teu povo e ovelhas de teu pasto, 
te louvaremos eternamente; de 
geração em geração cantaremos 
os teus louvores.

Fundação Pró-Sangue precisa sangue do tipo O com 
urgência. Demais tipos também estão em falta

A Fundação Pró-Sangue, 
vinculada à Secretaria da Saúde 
do Estado de São Paulo, pre-
cisa urgentemente de doado-
res. Atualmente o estoque de 
sangue dos tipos O+, O-, A- e 
B- encontra-se em situação de 
emergência, garantindo o abas-
tecimento dos hospitais por 
menos de um dia.

Já faz um bom tempo que as 
reservas operam em condições 
de escassez, e a Pró-Sangue está 
com dificuldade para reverter o 
cenário de criticidade. Se o nú-
mero de doações não aumentar, 
pode haver risco de desabasteci-
mento, comprometendo o trata-
mento de pacientes internados 
ou que dependem regularmente 
de transfusão.

A queda acentuada dos 
estoques se deve em parte 

ao período de férias, 
quando as pessoas 
viajam e deixam a do-
ação de sangue em 
segundo plano. Além 
disso, temos o surto de 
Influenza e o aumento 
dos casos de Covid 
pela variante Ômicron, 
que acabam afastando 
os candidatos das uni-
dades de coleta.

Ainda há muitas 
vagas em aberto no 
sistema de agenda-
mento da Pró-Sangue, 
que pode ser acessado 
pelo site www.prosan-
gue.sp.gov.br. 

REQUISITOS
Além de fazer seu agenda-

mento pelo site da Pró-Sangue 

(www.prosangue.sp.gov.br), 
o candidato deve verificar os 
requisitos básicos para doação, 
sendo os principais: estar em 
boas condições de saúde e ali-

mentada, ter entre 16 
e 69 anos (para meno-
res de idade, consultar 
site da Pró-Sangue), 
pesar mais de 50 kg e 
levar documento de 
identidade original 
com foto recente, que 
permita a identifica-
ção do candidato.

Confira todos os 
requisitos e informa-
ções no site www.
prosangue.sp.gov.br. 
Para demais dúvidas, 
consultar o Alô Pró-
-Sangue (11 4573-
7800). A doação de 

sangue continua sendo segura e 
medidas cautelares estão sendo 
adotadas nos postos de coleta, 
de modo a preservar os candi-
datos e os colaboradores.

Vereadora Edir Sales pede providências a respeito do 
mal funcionamento do CTA Água Rasa

A Vereadora Edir Sales so-
licitou uma reunião, na última 
terça-feira, 12 de janeiro, com 
o Secretário de Assistência e 
Desenvolvimento Social, Carlos 
Bezerra Junior, para encaminhar 
uma reivindicação da Igreja 
Nossa Senhora de Lourdes, dos 
moradores e comerciantes da 
Água Rasa sobre os problemas 
causados pelo funcionamento 
precário do CTA 11 (Centro 
Temporário de Acolhimento), 
que atende na Rua João Soares, 
bairro da Quarta Parada. 

O Padre Juliano Gonçalves, 

da Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes, também estava pre-
sente na reunião e levou uma 
extensa lista de apontamentos 
que retratam a situação que a 
vizinhança deste equipamento 
público vem enfrentando. Vale 
ressaltar entre eles os problemas 
ocasionados pelas pessoas que 
aguardam atendimento pelo 
CTA e que acabam passando boa 
parte do dia na rua em frente ao 
local: obstrução das calçadas, 
uso de drogas explicitamente, 
falta de higiene e excesso de lixo, 
potenciais riscos à Segurança Pú-

blica e até aumento da presença 
de roedores, pombos e urubus 
no local. 

“Infelizmente não é só a 
comunidade que enfrenta dificul-
dades com o mal funcionamento 
deste CTA; a própria população 
de rua atendida no local sofre 
com as condições precárias, uma 
vez que a infraestrutura não é 
adequada para o atendimento”, 
afirmou a Vereadora Edir Sales. 

Em resposta ao pedido de 
esclarecimento, o Secretário 
Carlos Bezerra tranquilizou os 

presentes e ressaltou que já 
convocou a OSC (Organização 
da Sociedade Civil), que admi-
nistra o local, para cobrar mais 
qualidade e responsabilidade 
no atendimento às pessoas de 
rua, e admitiu que a unidade 
realmente precisa de atenção. 
Além disso, o Secretário afirmou 
que vai tratar diretamente com a 
Secretaria de Segurança Urbana 
sobre a possibilidade de manter 
uma viatura da GCM fixa no lo-
cal, o que já seria uma importan-
te conquista para a comunidade.



Pág. 4 Edição 347 - 1ª Quinzena de Janeiro de 2022Gazeta da Mooca - Visite o nosso site: www.gazetadamooca.com | e-mail: gazetamooca@uol.com.br

312

Rua João Antonio de Oliveira, 268 - Mooca

Um jogo comemorativo marcou a inaugu-
ração do gramado sintético no campo do Clube 
Esportivo Mooca no último dia 30 de Dezembro. 

Na ocasião, entraram em campo as equipes 
da Associação dos Clubes da Mooca e da Asso-
ciação Lajão.  A partida foi bastante equilibrada, 
mas a  Associação dos Clubes da Mooca  levou a 
melhor, vencendo o jogo por 4 X 2. 

O novo gramado atende a uma antiga rei-
vindicação dos clubes da Mooca, e proporciona 
melhores condições para a realização das partidas 
das equipes da região.

Malu Mesquita  perguntou a 
si própria, com objetiva a postos, 
como contaria - narrando em 
imagens -  uma crônica paulis-
tana sobre os símbolo da cidade. 

Nasce assim, então, Car-
tão Postal :  Uma homena-
gem a cidade de São Paulo!  
Essa série fotográfica, através 
de 18 fotografias alusivas, po-
deria destacar ângulos óbvios e 
icônicos, afinal “Um símbolo é 

Grupo São Cristóvão promove edição do 
Prêmio Américo Ventura 2021

O Grupo São Cristóvão Saú-
de realizou mais um Prêmio 
Administrador Anual Américo 
Ventura - edição 18, tendo como 
palco o auditório do Instituto de 
Ensino e Pesquisa Maria Patro-
cínia Pereira Ventura – IEP Dona 
Cica para a fase final do Prêmio. 

O evento, apresentado pelo 
médico e Diretor do IEP Dona 
Cica, Prof. Dr. Fernando Schuh, 
tem o objetivo de fomentar a 
pesquisa científica, em busca 
da excelência da qualidade e do 
aprimoramento técnico, divulgar 
as ações e trabalhos desenvolvi-
dos pelos profissionais e home-
nagear o Administrador Geral 
da Instituição, Américo Ventura, 
que deu a vida pela Associação 
de Beneficência e Filantropia 
São Cristóvão. 

Este ano, foram inscritos 18 
projetos, através das áreas: Me-
dicina, Enfermagem, Fisioterapia 
e equipes multidisciplinares. 
Os trabalhos, concretizados 
pelos profissionais do Grupo e 
demais instituições de saúde, 
passaram por uma ponderada 
comissão julgadora, que avaliou 
os seguintes critérios: Conteúdo 
Científico, Metodologia, Impor-
tância Prática, Criatividade e 
Exploração. 

Em 2021, os quatro finalis-
tas do Prêmio Américo Ventura 
foram: 

1º lugar: “Avaliação dos bio-
marcadores urinários no segui-
mento de crianças com estenose 
de junção ureteropélvica”. Autor: 
Marcos Figueiredo Mello.

2º lugar: “Uso da ventilação 
não invasiva na insuficiência 
respiratória secundária ao Co-
vid-19”. Autor: Giulliano Gar-
denghi. Coautoras: Lorena Carla 
Oliveira e Silva e Renata da Cunha 
Machado.

3º lugar: “Alternativa cirúr-
gica para tratamento de tumor 
de glomus carotídeo”. Autor: Dr. 
Celso Amancio Grandi. Coautor: 
Dr. Claudinei Bittar.

4º lugar: “Avaliação dos 
resultados e do grau de satisfa-
ção das pacientes submetidas à 
cirurgia de correção de inconti-
nência urinária com a técnica de 
sling transobturatório no HMSC”. 
Autora: Isabela Maria Alvim An-
drade Santos. Coautoras: Aline 
T. B. Muniz e Karine R. Gavioli. 

Os autores da 1ª a 4ª co-
locação receberam, além do 
prêmio, um final de semana no 
Hotel Recanto São Cristóvão, em 
Campos do Jordão. Já os autores 
e coautores da 1ª a 4ª colocação 
também receberam brindes 
especiais São Cristóvão Saúde. 
Parabéns a todos os participan-
tes do Prêmio Américo Ventura 
- edição 2021.

Fotógrafa mooquense homenageia a cidade com 
exposição na estação Paulista do Metrô

um símbolo”, nos 
dizem. 

Mas,  Malu 
acredita na vida 
que respira atra-
vés das pequenas 
rachaduras dos 
símbolos. No far-
falhar da copa das 
árvores, eterniza-
do ali, no piscar 
do obturador. Nas 
portas das lojas 
onde os homens 

negociam seus passes. Há vida no 
orelhão em que adesivam corpos 
no instante mais obsoleto do 
fone. No retrato das luminárias 
antigas que ascendem um tempo 
de progressões. 

As imagens simbólicas de 
São Paulo não deixam de se 
fazer presentes em toda sua 
majestade. Seguem ali, sempre 
imponentes. Mas, sua objetiva 
recorta toda a vida além símbolo.  

Sua objetiva insiste na vida 
da urbanidade que se forma ao 
redor, que renova e ressignifica 
este redor. Um olhar insistente 
em humanizar estas urbanidades 
como reticências na pauliceia 
das mudanças.

Malu é moradora da Mooca 
e possui graduação superior 
em Publicidade e propaganda 
– Faculdades Integradas Me-
tropolitanas FIAM/FAAM, espe-
cialização em madia Marketing 
school e formação em Fotografia 
2 – Panamericana Escola de Arte 
e design. Participa de varias ex-
posições fora e dentro do Brasil. 

SERVIÇO:
Exposição Cartão Postal  com 

fotos de Malu Mesquita.
Estação Paulista, linha 4-amare-

la do Metrô de SP 
De 5 a 30 de janeiro de 2022 

Curadoria Vera Simões 
Informações: 11 99585-9664

Clube Esportivo Mooca recebe gramado sintético

Associação dos Clubes da Mooca Associação Lajão

Diretores comemoram a instalação do gramado

Juventus empata com São Bernardo em jogo-treino

O Juventus empatou com o 
São Bernardo por 0 a 0, em jogo-
-treino realizado na manhã deste 
sábado (08/01), no CT Atibaia 
Seven Resort, em Atibaia.

Para o confronto, o 
técnico Tuca Guimarães 
dividiu o elenco grená 
em duas formações. Os 
atletas que atuaram na 
partida foram: André 
Dias, Iago, Lázaro, Diego 
Soares, Gabriel, Rômulo, 
Marlon, Maurício, Car-
leto, Acácio, Maicon, 
Allan, Levi, Cristian, Pa-
blo Alves, Negueba, Igor 

Ruan, Welington, Bruno Nunes e 
João Leonardo.

De acordo com o treinador, 
a equipe juventina segue no 
processo de evolução.

“Hoje, a nossa parte ofensiva 
funcionou, conseguimos criar 
várias situações, a defensiva con-
tinuou muito bem. No primeiro 
tempo, não fomos ameaçados 
em nenhum momento, nenhuma 
bola no gol. Conseguimos ter 
algumas transições. Acredito que 
tivemos mais um degrau de evo-
lução. Jogamos com uma grande 
equipe, de Paulistão. Igualamos 
as ações e até tivemos muitos 
momentos melhores do que eles 
no jogo. Tudo dentro do plane-
jado. Fechamos a semana com 
uma grande evolução e isso é o 
mais importante”, concluiu Tuca.

Centro Paula Souza lança curso online gratuito de 
Mecânica de Motos além de outras 15 opções

Quem gosta de motocicleta 
e quer aprender a fazer manu-
tenção e reparos simples pode 
participar do curso livre online 
gratuito do Centro Paula Souza 
(CPS) sobre Mecânica Básica 
de Motos. Com duração de 30 
horas, a capacitação ensina o 
funcionamento de itens como 
embreagem e transmissão, equi-
pamentos de proteção, filtro de 
ar e combustível, freios, lubrifica-
ção, parte elétrica e pneus.

Qualquer pessoa interessa-
da pode se inscrever e começar 
a estudar na hora que quiser, 
basta acessar o site mooc.cps.
sp.gov.br e se cadastrar com 
login e senha. Os conteúdos são 
dinâmicos, com vários textos, 
videoaulas, exercícios e avalia-
ções. Ao final das atividades, os 
aprovados recebem um certifi-
cado de conclusão.

No total, o CPS disponibiliza 
16 opções de cursos livres gratui-

tos, com duração de 6 a 40 horas, 
na modalidade Mooc (sigla em 
inglês para Curso Online Aberto 
e Massivo): Arduíno, Autocad, 
Canvas, Espanhol Básico, Inglês 
Básico, Design e Photoshop, 
Design Thinking, Felicidade, 
Mecânica Básica de Motos, Me-
diação em Educação a Distância, 
Mercado de Trabalho, Gestão de 
Conflitos, Gestão de Pessoas, 
Gestão do Tempo, Português 
Instrumental e Vendas.


