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Prefeitura realiza mutirão para reduzir 
o número de desempregados na cidade

A Prefeitura de São Paulo 
deu início nesta sexta-feira (29) 
a Semana do Trabalho que vai 
até dia 6 de maio com ações de 
empregabilidade, qualificação 
profissional e geração de renda.

O prefeito Ricardo Nunes 
esteve no Cate Central para a 
abertura do mutirão de emprego 
para o preenchimento de mais de 
700 vagas de emprego nas áreas 
do comércio e serviços, saúde 
e construção civil em todos os 
níveis de escolaridade. Foram 
mais de 20 mil pré-inscritos e 5 
mil candidatos convocados para 
entrevistas em 15 Cates.

Para o prefeito, esse muti-
rão é mais uma ação da Prefeitu-
ra em busca de gerar emprego e 
renda parta a população de São 
Paulo. “Estamos empenhados 
em arrumar emprego a quem 
precisa. No ano passado, foram 
preenchidas 336 mil vagas de 
trabalho na cidade. São Paulo 
está dando respostas a esse 
problema, mas temos ainda 800 
mil desempregados e esse mu-
tirão vem facilitar a seleção dos 
trabalhadores”, afirmou Nunes.

Até o dia 6 de maio, os 
trabalhadores terão acesso a 

diversas atividades gratuitas 
promovidas pela SMDET a fim 
de ampliar as oportunidades de 
inserção no mercado. 

No dia 2 de maio serão aber-
tas inscrições pelo Portal Cate 
para 1.000 vagas do programa 
Bolsa Tech, voltadas a jovens 
com idades entre 16 e 20 anos. 
A formação profissional na área 
de programação de computa-
dores contará com auxílio de 
R$ 627,21, durante seis meses, 
totalizando um investimento de 
mais de mais de R$ 3 milhões 
para a realização do programa.

Para capacitar os trabalha-
dores da cidade de São Paulo, a 
Ade Sampa e a Fundação Paulis-
tana, vinculadas à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, contarão com uma pro-
gramação de oficinas e cursos em 
maio. Além da qualificação pro-
fissional, as oficinas têm como 
objetivo apoiar a geração de 
renda dos trabalhadores, sejam 
por meio do empreendedorismo 
ou do mercado formal.

Em comemoração aos 18 
anos da Fundação Paulistana, 
a entidade vai disponibilizar a 

partir de maio mais de 6 mil 
vagas em cursos nas áreas de 
gastronomia, serviços, saúde, 
tecnologia e sustentabilidade.

O Portal do Cate dispõe de 
mais de 100 opções de cursos 
gratuitos ao usuário. A platafor-
ma, que possui mais de 200 mil 
usuários cadastrados, é abaste-
cida constantemente com novos 
cursos e dicas de inspiração, pro-
porcionando uma experiência 
diferenciada ao usuário através 
de textos, podcasts e vídeos 
dinâmicos. Acesse – www.cate.
prefeitura.sp.gov.br.
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São Cristóvão Saúde e CEO Valdir Ventura são 
contemplados com honrarias pela Câmara de SP

Na data em que se come-
mora o Dia Mundial da Saúde, 7 
de abril, o Grupo São Cristóvão 
Saúde e seu Presidente/CEO, 
Engº Valdir Pereira Ventura, 
foram contemplados com duas 
importantes honrarias da Câma-
ra Municipal de São Paulo: Salva 
de Prata e Medalha Anchieta.

A sessão solene aconteceu 
no Instituto de Ensino e Pes-

Paulete e Valdir Ventura no palco do auditório do IEP Dona CicaValdir Ventura com as honrarias Salva de Prata e Medalha Anchieta

Valdir Ventura e convidados

quisa Maria Patrocínia Pereira 
Ventura - IEP Dona Cica, sendo 
conduzida pelo mestre de ce-
rimônias, Rogério Medeiros. O 
evento contou com a presença 
de, aproximadamente, 130 con-
vidados, entre eles autoridades 
da Câmara Municipal, imprensa 
regional, executivos parceiros e 
líderes da Instituição.

A concessão de títulos ho-

noríficos é feita por meio de 
decreto legislativo, aprovado 
por, ao menos, dois terços dos 
Vereadores. As entregas das 
homenagens são realizadas em 
sessões solenes, que costumam 
ocorrer na sede da Câmara, mas 
também podem ser realizadas 
em outros locais da cidade. 

A Salva de Prata, concedida 
ao Grupo São Cristóvão Saúde, 

é oferecida a instituições, or-
ganizações sociais, fundações 
ou entidades, também como 
forma de destacar e reafirmar os 
serviços prestados para a cida-
de, além do comprometimento 
pela conscientização popular 
e o engajamento pelas causas 
sociais do Grupo.

 Já a Medalha Anchieta e 
o Diploma de Gratidão, con-
cedidos ao Presidente/ CEO, 
Engº Valdir Pereira Ventura, 
são entregues a pessoas físi-
cas, nascidas na cidade de São 
Paulo, por ações ou trabalhos 
prestados em prol dos cidadãos 
paulistanos. 

“Sermos laureados por es-
ses importantes títulos entre-
gues pela Câmara Municipal de 
São Paulo aumenta a responsa-
bilidade que todos temos com a 
sociedade. Se a nossa principal 
missão é cuidar do próximo, que 
façamos mais e cada vez melhor, 
com humanização, respeito e 
cuidado. Meus sinceros agra-
decimentos à Câmara Municipal 
de São Paulo. Estou lisonjeado 
e emocionado pelo reconheci-
mento e o valor dado ao nosso 
trabalho e dedicação”, declarou 
o Presidente/ CEO, Engº Valdir 
Pereira Ventura, durante a so-
lenidade.
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Desenvolvimento Econômico oferece 
R$ 130 milhões para empreendedores

O Governo de São 
Paulo, por meio da Se-
cretaria de Desenvol-
vimento Econômico, 
oferece R$ 130 milhões 
para apoiar empreen-
dedores, impulsionar e 
incentivar pequenos ne-
gócios com o programa 
Bolsa Empreendedor, que está 
com 130 mil vagas abertas em 
todo o estado. Os participantes 
recebem bolsa-auxílio de R$ 1 
mil. As inscrições para a terceira 
turma de 2022 devem ser rea-
lizadas pelo site www.bolsado-
povo.sp.gov.br até 9 de maio.

A iniciativa, que prioriza 
mulheres, jovens, pretos e 
pardos, indígenas e pessoas 
com deficiência, é destinada 
a desempregados ou MEIs em 
situação de vulnerabilidade em 
todo o Estado, que irão receber 
uma bolsa-auxílio, qualificação 
e migrar para o mercado formal.  

A bolsa é paga em duas 

Poupatempo alerta: últimos dias para 
pedir 1º título e regularizar situação 
eleitoral

Os cidadãos podem contar 
com os serviços do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) no 
Poupatempo para regularizar a 
situação eleitoral. Até a próxima 
quarta-feira, 4 de maio, é pos-
sível solicitar o primeiro título, 
transferir o domicílio eleitoral e 
regularizar a situação para votar 
na próxima eleição, previstas 
para o dia 2 de outubro.

Atualmente são 13 uni-
dades no estado, na capital, 
Região Metropolitana e interior 
que oferecem serviços do TRE: 
Itaquera, Lapa, Santo Amaro, 
Sé, Carapicuíba, Diadema, Gua-
rulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, 
Osasco, Santo André, São Ber-
nardo do Campo e Franca.

Para comparecer aos locais 
indicados é necessário realizar 
agendamento de data e hora 
no portal (www.poupatempo.
sp.gov.br). Entre os serviços dis-

Governo de SP inaugura primeiro Poupatempo 
Digital na capital paulista

O governador Rodrigo Gar-
cia inaugurou nesta terça-feira 
(26) mais um posto do Poupa-
tempo na cidade de São Paulo. 
Com formato inovador, esse 
será o primeiro Poupatempo 
a oferecer serviços de forma 
digital e, portanto, sem a neces-
sidade de agendamento prévio 
para sua utilização.

“Quando assumimos, tí-
nhamos 70 Poupatempos no 
Estado. Nós vamos, no começo 
de maio, inaugurar o posto 140. 
Em três anos, mais que dobra-
mos o número de postos. Nós 
também saímos de cinco ser-
viços no celular para 200. Cada 
vez mais os serviços digitais na 
palma da mão com eficiência, 
rapidez e transparência, que é 
o mais importante no serviço 
público”, disse Rodrigo.

O sétimo Poupatempo na 
capital paulista foi anunciado 
em fevereiro pelo governo 
estadual, como parte do plano 
de expansão do programa, e 
deve beneficiar os cerca de 890 
mil moradores de Pinheiros e 
bairros vizinhos. O investimento 
do Estado para a unidade é de 
aproximadamente R$ 190 mil.

Com capacidade para ofe-
recer 850 atendimentos por dia, 
a unidade oferece totens de au-
toatendimento, computadores 
e tablets, para que os usuários 
concluam suas solicitações de 
maneira autônoma. Além disso, 
o posto disponibiliza wifi, para 
quem preferir realizar serviços 
do próprio celular, e colabora-
dores que estão de prontidão 
para auxiliar e tirar dúvidas dos 
cidadãos.

Além da iniciativa inédi-
ta de oferecer atendimentos 
eletrônicos do Poupatempo, o 
posto também será o primeiro 
a contar com atendimento 

presencial do CREA-SP, órgão 
responsável pela fiscalização de 
atividades profissionais nas vá-
rias modalidades da engenharia, 
agronomia e geociências, além 
dos tecnólogos. Para ter acesso 
a esses serviços presenciais, 
o interessado deve agendar o 
atendimento pelo site www.
creasp.org.br.

A parceria com o órgão 
também se estende aos atendi-
mentos eletrônicos. Junto com 
a abertura do Poupatempo, 
o CREA-SP começa a oferecer 
duas opções de atendimentos 
pelos canais digitais do progra-
ma: Consulta de Autenticidade 

de Certidão, para quem deseja 
consultar se um profissional 
está em dia com o CREA, o que 
lhe permite exercer a profissão, 
e a emissão da Certidão de Re-
gistro e Quitação de Anuidade, 
exclusivo para os profissionais 
atendidos pelo órgão.

Localizada na sede do Con-
selho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado de São 
Paulo, na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 1059, em Pinheiros, a 
unidade atende de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, e aos 
sábados, das 9h às 13h.

Além dessas, outras so-
licitações de serviços online 
também estão disponíveis nos 
canais digitais do Poupatempo, 
entre os quais estão os relacio-
nados ao Detran.SP, Instituto de 
Identificação Criminal (IIRGD), 
CDHU, Secretaria da Educação, 
Sabesp, entre outros. No total, 
são aproximadamente 200 ser-
viços disponíveis no portal www.
poupatempo.sp.gov.br, aplicati-
vo Poupatempo Digital e totens 
de autoatendimento. Até o fim 
deste ano, o objetivo é chegar a 
240 atendimentos eletrônicos 
oferecidos pelas plataformas.

poníveis estão a transferência 
de domicílio eleitoral, regulari-
zação do título, cancelamento 
e solicitação do primeiro docu-
mento. Os jovens que completa-
rem 16 anos até a data marcada 
para a eleição, em 2 de outubro, 
também já podem tirar o título.

Nos canais digitais do Pou-
patempo, portal, app Poupatem-
po Digital e totens de autoaten-
dimento, é possível ainda realizar 
consultas de local de votação 
e da situação eleitoral e emitir 

certidão de quitação eleitoral e 
certidão de crime eleitoral.

Nos primeiros três meses 
deste ano, o Poupatempo já 
contabilizou cerca de 650 mil 
atendimentos do TRE. Desses, 
quase 580 mil foram pelos 
canais digitais do programa. É 
importante lembrar que o voto 
é obrigatório para todos os bra-
sileiros que têm entre 18 e 70 
anos e facultativo para jovens 
de 16 e 17 anos, analfabetos 
e idosos com mais de 70 anos.

parcelas de R$ 500 e para ter 
acesso, os cidadãos devem par-
ticipar de um curso gratuito de 
empreendedorismo do SEBRAE. 
Todos também devem obter 
formalização como MEI (Micro-
empreendedor Individual) ou 
outra natureza jurídica. As aulas 
irão iniciar em junho, serão seis 
turmas ao longo do ano, até o 
mês de outubro.

Como se inscrever?
Todos os moradores do 

estado de São Paulo, maiores 
de 18 anos, alfabetizados e 
que estão atualmente desem-
pregados ou são MEI podem se 

inscrever no portal do 
Bolsa do Povo (www.
bolsadopovo.sp.gov.br) 
ao longo dos próximos 
meses. 

Em caso de dúvidas, 
o cidadão pode entrar 
em contato na Central 
de Atendimento: 0800 

7979 800 (segunda a sexta, 
das 8h às 18h. O atendimento 
eletrônico é 24h) (11) 98714-
2645 – WhatsApp (atendimen-
to eletrônico 24h).

Empreenda Rápido
Os cursos do Empreenda 

Rápido são oferecidos pelo 
Estado em parceria com o 
Sebrae-SP. As capacitações são 
em formato virtual, com carga 
horária de 10 horas. Os alunos 
são apresentados a temas 
como empreendedorismo, 
ideia de negócios, marketing, 
finanças e formalização, entre 
outros.

Nova lei de arborização é sancionada em SP
Aprovado em segunda e 

definitiva discussão pela Câ-
mara Municipal de São Paulo 
em novembro do ano passado, 
o PL (Projeto de Lei) 391/2021, 
que estabelece novas normas 
para o manejo da arborização 
urbana foi sancionado pela 
Prefeitura e publicado no Diário 
Oficial da cidade nesta quinta-
-feira (28/4).

A Lei nº 17.794/2022, aten-
de a uma nova realidade urba-
na, atualizando as normas que 
foram estabelecidas pela Lei 
n° 10.365, de 22 de setembro 
de 1987. 

O que muda
A nova legislação prevê o 

planejamento da implantação 
de arborização com diretrizes 
para o plantio, de acordo com 
o Plano Municipal de Arbori-
zação, priorizando as regiões 
com maior carência de áreas 
verdes. A proposta, segundo a 
Prefeitura, é dar mais agilidade 
a requerimentos e simplificar 

os procedimentos para supres-
são, transplante e poda, com a 
descrição detalhada sobre todos 
os procedimentos para um bom 
manejo, além de regras claras 
para o trabalho de empresas 
concessionárias de serviços 
públicos que necessitem realizar 
manejo de árvores.

A partir de agora, quando 
as árvores encobrirem semá-
foros, postes de sinalização e 
placas de trânsito, bem como 
outros mobiliários urbanos que 
interfiram nas vias e passeios 
públicos, antes da retirada ou 

transplante, a administração 
municipal analisará a possibili-
dade de remanejá-lo no mesmo 
local ou de executar a poda 
para aumentar a visibilidade e 
o acesso aos equipamentos e 
mobiliários.

Além disso, as espécies 
vegetais utilizadas para a arbo-
rização devem seguir as espécies 
indicadas pela Secretaria Muni-
cipal do Verde e Meio Ambiente, 
com prioridade para as nativas 
do município. O objetivo é pre-
servar, recuperar e aumentar as 
reservas dessas espécies.

Limite sonoro em zonas especiais da cidade é discutido em audiência na Câmara

O limite sonoro em regiões 
da capital paulista denominadas 
como ZOEs (Zonas de Ocupação 
Especial) foi o tema da Audi-

Câmara Municipal de São Paulo. 
A proposta em debate está 

prevista no texto substitutivo 
apresentado pela Prefeitura de 
São Paulo ao PL 239/2018. 

A matéria teve a discussão 
iniciada na Sessão Plenária do 
último dia 6 de abril, e propõe 
que o limite da pressão sonora 
nas ZOEs seja de 85 decibéis, 
entre 12 horas e 23 horas, até 
que sejam regulamentados os 
PIUs (Projetos de Intervenção 
Urbana).

Na abertura dos traba-
lhos, foram identificadas as 
chamadas Zonas de Ocupação 
Especial, que seguem os pa-

râmetros determinados pela 
Lei de Zoneamento da capital, 
como por exemplo, todos os es-
tádios, o Ginásio do Ibirapuera, 
o Anhembi, o sambódromo e 
todos os quartéis. 

O representante da lideran-
ça do governo, defendeu que a 
legislação municipal precisa se 
adequar à realidade da cidade, 
já que os eventos movimentam 
a economia local. Em contrapar-
tida, o parlamentar também en-
tende que os moradores devem 
ser respeitados.

Parlamentares da oposição 
se posicionaram contra a pro-
posta de mudar a lei municipal 

para aumentar os níveis de 
decibéis nas ZOEs. E justifica 
dizendo que  há outras formas 
para minimizar o impacto so-
noro nos espaços das Zonas de 
Ocupação Especial.

Moradores da capital pau-
lista e representantes de enti-
dades tiveram a oportunidade 
de expor opiniões a respeito 
do assunto e se posicionaram 
contra a proposta do governo.  
A munícipe Mariana Ferraz não 
concorda com a proposta do 
governo. “Aumentar a carga 
que as pessoas estão expostas 
é um verdadeiro absurdo. As 
pessoas do entorno já estão 

reclamando”. Moradora da Zona 
Norte, Lourdes Marin é a favor 
dos eventos, mas não concorda 
com o aumento dos decibéis. 
Ela está preocupada com quem 
vive em áreas de ZOE. “Nós te-
mos idosos, crianças e bichos”. 

Maria Helena é vizinha do 
Anhembi, Zona Norte. Ela disse 
que paga impostos e quer ter 
os direitos garantidos. “Eu pago 
IPTU perto de R$ 6 mil, e não 
posso dormir na minha casa?”.

A Audiência Pública da Co-
missão de Política Urbana está 
disponível na íntegra no canal 
do Youtube da Câmara Munici-
pal de São Paulo.

ência Pública promovida nesta 
quinta-feira (28/4) pela Comis-
são de Política Urbana, Metro-
politana e Meio Ambiente da 

Petrobras aumenta gás natural 
em 19% a partir de domingo

A Petrobras informou que a 
partir de 1º de maio os preços 
de venda de gás natural para as 
distribuidoras terão aumento 
médio de 19% em reais por me-
tro cúbico (R$/m³), com relação 
ao trimestre entre fevereiro e 
abril.

O ajuste decorre da atua-
lização com base nas fórmulas 
acordadas, que vinculam a 
variação do preço do gás às 
variações do petróleo Brent e 
da taxa de câmbio. 

Os preços atualizados fi-
carão vigentes até 31 de julho, 
conforme condição previamen-
te negociada e estabelecida nos 
contratos firmados.

“A atualização trimestral 
para o gás e anual para o trans-
porte atenua volatilidades mo-

mentâneas e assegura previ-
sibilidade e transparência. Os 
contratos são públicos e divulga-
dos no site da ANP (Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis)”, informou 
a Petrobras.

A estatal esclarece ain-
da, que o preço final do gás 
natural ao consumidor não é 
determinado apenas pelo preço 
de venda da companhia, mas 
também pelas margens das dis-
tribuidoras (e, no caso do GNV, 
dos postos de revenda) e pelos 
tributos federais e estaduais.

“Além disso, o processo de 
aprovação das tarifas é realiza-
do pelas agências reguladoras 
estaduais, conforme legisla-
ção e regulação específicas”, 
explicou.

Cidadania portuguesa: nova lei facilita acesso a 
netos e cônjuges; entenda

Entraram em vigor neste 
mês novas regras que facilitam 
o reconhecimento da cidadania 
portuguesa para brasileiros 
descendentes de portugueses, 
especialmente netos e cônjuges. 
O novo formato reduz as exigên-
cias de comprovação de vínculos 
com o país europeu para obter 
o documento.

A alteração do Regulamento 
da Nacionalidade Portuguesa 
estava prevista para ocorrer 90 
dias após a alteração da Lei da 
Nacionalidade Portuguesa, fei-
ta em novembro de 2020, mas 
o decreto só foi publicado no 
Diário da República de Portugal 
em 18 de março, com vigência a 
partir de 15 de abril.

A mudança na lei beneficia, 
em especial, netos de portu-
gueses. Antes, quando os pais 
não haviam feito a requisição 
da cidadania, eles precisavam 
comprovar laços com o país 
europeu. A exigência agora é 

de que o descendente tenha 
conhecimento da língua portu-
guesa - vínculo que passou a ser 
automaticamente presumido 
aos brasileiros.

Bisnetos precisam que pelo 
menos uma geração anterior es-
teja viva para requerer a cidada-
nia. Isso porque é preciso fazer 
o processo para o avô/ avó ou 
pai/mãe antes, e assim, dando 
entrada ao processo como filho 
ou neto de português.

O processo hoje é feito por 
meio do envio de documentos 
físicos. Brasileiros que dese-
jam entrar com o pedido em 
Portugal - opção mais rápida 
se comparada à entrada de 
pedido no Consulado Português 

do Brasil - precisam enviar por 
meio dos correios as certidões 
solicitadas. A alteração da lei 
prevê que esse procedimento 
passe a ser feito, em breve, de 
forma eletrônica.

Cônjuges de portugueses 
também tiveram o processo de 
reconhecimento de sua cidada-
nia facilitado com a alteração 
da lei. Aqueles que são casados 
ou estão em união estável com 
um cidadão português há mais 
de três anos podem requerer 
a nacionalidade, desde que 
antes do pedido a certidão de 
casamento seja transcrita em 
um consulado português no 
Brasil ou a união estável seja 
reconhecida em Portugal. 

Se a união ou casamento 
for de mais de seis anos, ou se 
o casal tiver um filho que já seja 
cidadão português, o reque-
rente não precisa comprovar 
vínculos com a comunidade 
portuguesa.
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SP vai fazer mudanças na Cripta Imperial e no 
riacho do Ipiranga para celebrar Independência

A Prefeitura de São Paulo 
prepara um “banho de loja” 
em espaços ligados ao 7 de 
Setembro no Ipiranga, zona sul 
paulistana. 

Entre ações em tramitação 
e licitação, estão obras de aces-
sibilidade e reforma de banhei-
ros na Cripta Imperial, limpeza 
e troca de granitos quebrados 
no Monumento à Independên-
cia, pintura da Casa do Grito e 
novo paisagismo para valorizar 
a vista do Córrego do Ipiranga 
(também chamado de “Riacho 
do Ipiranga”).

As mudanças estão em um 
edital em tramitação, pela SP 
Obras, vinculada à Prefeitura, 
cujo resultado será divulgado 
em 12 de maio. O valor estima-
do é de R$ 4,876 milhões, po-
rém será selecionada a empresa 
que oferecer o menor preço.

Com uma demanda de tem-
po e recurso maior, o restauro 
do monumento ficará para um 
momento posterior às festivi-
dades, embora a gestão Ricardo 
Nunes (MDB) afirme que reali-
zará a intervenção. 

Outra mudança planejada 
para depois de setembro é a 
troca do esquife com os restos 
mortais da imperatriz D. Amélia 
de Beauharnais, disposta na 
cripta juntamente com D. Pedro 
I e D. Leopoldina.

O prazo de execução é de 
10 meses, com a determinação 

Passatempo

Culinária

SO
LU

ÇÃ
O

Dica de Beleza

Horóscopo

farinha de trigo, a margarina 
restante, o queijo ralado, a sal-
sa, o tomate e sal. Mexa bem 
e adicione o leite aos poucos. 
Misture e despeje em uma fôr-
ma untada e enfarinhada. 

Leve ao forno até dourar.

Torta de canjiquinha
Ingredientes:   1 co-

lher (sopa) de margarina; 
1 cebola picada; 1 xícara 
(chá) de canjiquinha (mi-
lho quebrado ou quirela); 
Sal a gosto; 1 ovo; 2 co-
lheres (sopa) de farinha 
de trigo; 1 colher (sopa) 
de queijo ralado; 1 colher 
(sopa) de salsa picada; 1/2 xícara 
(chá) de tomate picado; 1 xícara 
(chá) de leite

Modo de preparo: Aqueça 
metade da margarina e refogue 
a cebola. Junte a canjiquinha 
e refogue por três minutos. 
Adicione água fria até cobrir e 
tempere com sal. Cozinhe até 
que a canjiquinha fique macia.  
Aqueça o forno a 180ºC. 

Transfira para uma vasilha 
e acrescente o ovo batido, a 

ARIES - Este será um mês em que vai querer colocar as cartas na mesa. 
Todas as questões serão resolvidas, sejam elas de raiz emocional ou 
profissional. A sua capacidade de lidar com determinados assuntos vai 
surpreendê-lo, uma vez que, estará mais calmo do que é habitual. Gran-
des decisões serão tomadas e haverá uma forte probabilidade de iniciar 

uma nova atividade ou ter um novo cargo.
TOURO - Durante este mês, estará muito empenhado em conseguir levar 
a cabo tudo aquilo a que de alguma forma se propôs. A família será uma 
grande ajuda nesta fase, o que fará que sinta uma grande estabilidade 
emocional. O seu lado criativo também estará bastante acentuado, assim 

como a sua capacidade para resolver tudo aquilo que tenha em mãos. Novos conta-
tos poderão deixá-lo surpreso.

GÊMEOS - Este mês é de reflexão. Vai sentir que está na hora de anali-
sar tudo aquilo pelo que tem passado, inclusive as atitudes que tem tido. 
Estará mais melancólico que o habitual. Vai sentir que está numa fase de 
mudança e, por essa razão, vai querer voltar atrás retomando atividades 

que realizava no passado. Um novo convite ou proposta de trabalho poderão fazê-lo 
balançar na decisão.

CÂNCER - Este será um mês de vitalidade e cheio de energia, o que vai 
permitir a que sinta vontade de iniciar coisas novas. Durante esta fase vai 
querer cuidar mais de si do que o habitual. A entrada de novas pessoas na 
sua vida será uma constante assim também como a mudança de alguns 

hábitos. Este será um período de sorte, no entanto não se esqueça de manter os 
pés na terra.

LEÃO - O mês chega cheio de desafios, alguns dos quais exigirão mais 
de você. Algumas atividades começadas há já algum tempo, podem co-
meçar a dar os primeiros frutos, o que será muito importante.Não queira 
fazer mais do que consegue ou, colocará tudo a perder. Esqueça as coisas 

fúteis e foque-se no que realmente é importante! Parcerias vão fazer com que a sua 
responsabilidade seja aumentada.

VIRGEM - Este será um mês em que estará mais centrado em si. A sua 
vontade de relembrar a sua infância, vai fazer com que procure lugares 
e pessoas com as quais não se relaciona há bastante tempo. Esta fase 
será pautada por alguma impulsividade e stress. As suas opiniões serão 

mais críticas em relação aos outros.Cuidado com os julgamentos A rotina no trabalho 
poderá  causar alguma insatisfação. 
LIBRA - Este mês terá uma grande vitalidade, o que vai levar adiante todos 
os seus projetos. A sua capacidade de compreensão para com os outros, 
será meio caminho andado para conseguir apoios. A nível profissional, o 

seu potencial e a forma como se exprime, será meio caminho andado para que o 
faça. O seu lado financeiro vai permitir a que faça algumas extravagâncias.

ESCORPIÃO - Este mês será um mês de esforço se quiserem atingir to-
dos os seus objetivos, nas diversas áreas da sua vida Apesar de estarem 
com relações bastante fortificadas, vão querer fazer algumas mudanças. 
Esta será uma fase também ligada ao estudo, assim como ao início de 

alguma atividade. Esta altura é propícia para resolver algumas questões a nível judi-
cial. Se o fizer, com certeza terá sorte!

SAGITÁRIO - Será um mês em que estará dividido entre a parte profissio-
nal e a parte emocional. O seu magnetismo vai fazer com que nunca es-
teja sozinho, quer no local de trabalho, quer na vida pessoal. No entanto, 
isto poderá desgastá-lo um pouco, uma vez que terá necessidade de ter 

tempo também para si, para organizar as suas ideias.Uma proposta poderá surgir.

CAPRICÓRNIO - Este mês será de grandes perspetivas, quer a nível pro-
fissional, quer a nível pessoal. Vai sentir que tudo corre como planejado, 
o relacionamento com as pessoas que ama será bastante positivo assim 
como os programas em família. Algumas surpresas agradáveis vão deixá-

-lo com a cabeça na lua, tenha atenção na hora de decidir o que é melhor para si.

AQUÁRIO - Durante o mês de maio vai finalmente entender o que é me-
lhor para si, assim como vai poder mostrar aquilo de que é capaz. A hora é 
propícia para pequenas viagens. Algumas relações poderão agora ganhar 
contornos mais sérios. Vai sentir que está no caminho certo e que nada 

poderá impedir de conseguir realizar todos os seus objetivos. 

PEIXES - O mês chega cheio de força a vontade. Estará centrado nos 
seus objetivos, assim como em trabalhos de grupo. A nível profissional, a 
sua vontade e criatividade serão meio caminho andado para o sucesso. 
Vai sentir-se como que um peixe na água na hora de partilhar experiên-

cias, pois sentirá que os seus colegas conhece desde sempre. 

A argila é um 
componente de ori-
gem mineral, cole-
tada diretamente do 
solo, composta por 
alumínio (óxido de 
alumínio), sílica (óxi-
do de silício) e água.

Além de trata-
mentos medicinais, 
a argila é usada em 
tratamentos estéticos para o 
corpo, pele e cabelo. Conheça 
alguns tipos: 

Argila Verde: É indicada 
para peles oleosas e com acne. 
Tem ação adstringente, toni-
ficante, estimulante, secativa, 
bactericida, analgésica e cicatri-
zante se aplicada como máscara 
facial no tratamento de beleza. 
Realiza um peeling natural, 
removendo o excesso de oleo-
sidade da pele.

Argila Branca: É indicada 
para peles sensíveis e desidra-
tadas. Seus benefícios são de 
clarear, absorver a oleosidade da 
pele sem desidratar, e ter ação 
suavizante e cicatrizante. Pode 
ser usada em todos os tipos de 
pele, especialmente nas expos-
tas demasiadamente ao sol.

Argila Rosa: É indicada para 
as peles sensíveis e delicadas. 
Ela possui ação desinfetante, 

Argila e os Benefícios para a Pele

cicatrizante e suavizante. Ao 
mesmo tempo em que absorve 
as toxinas e o excesso de ole-
osidade, fornece os minerais 
necessários para devolver o 
viço e o brilho natural de sua 
pele e cabelos, tornando-os 
sedosos e macios.

Argila Cinza: É indicada para 
peles oleosas e com manchas. 
Combate espinhas, cravos e é 
um excelente esfoliante que 
retarda o envelhecimento da 
pele. É reguladora da seborréia 
capilar, absorve a irradiação so-
lar, é clareadora de manchas e 
pode ajudar na redução do peso 
e medidas.

Argila Preta: É muito utili-
zada para a desintoxicação da 
pele, principalmente peles ole-
osas. Tem ação antiinflamató-
ria, anti-artrósica, absorvente 
e anti-stress. É um excelente 
agente rejuvenescedor.

Salmo 52
Por que te glori-

ficas na malícia, ó ho-
mem poderoso? Pois 
a bondade de Deus 
permanece continu-
amente. A tua língua 
intenta o mal, como 
uma navalha amola-
da, traçando enganos.

Tu amas mais o 
mal do que o bem, e a mentira 
mais do que o falar a retidão. 
(Selá.) Amas todas as palavras 
devoradoras, ó língua fraudu-
lenta.

Também Deus te destruirá 
para sempre; arrebatar-te-á e 
arrancar-te-á da tua habitação, 
e desarraigar-te-á da terra dos 

viventes. (Selá.)
E os justos o 

verão, e temerão: 
e se rirão dele, di-
zendo: Eis aqui o 
homem que não 
pôs em Deus a sua 
fortaleza, antes 
confiou na abun-
dância das suas ri-

quezas, e se fortaleceu na sua 
maldade. Mas eu sou como a 
oliveira verde na casa de Deus; 
confio na misericórdia de Deus 
para sempre, eternamente. 
Para sempre te louvarei, por-
que tu o fizeste, e esperarei 
no teu nome, porque é bom 
diante de teus santos.

que a maioria do trabalho esteja 
pronta até agosto. Isso inclui 
a parte de acessibilidade, por 
exemplo, com novas rampas, 
nivelamento e elevador na parte 
interna do monumento — que 
tem quatro níveis, três pisos 
na área museológica e um na 
cripta, exclusivamente acessada 
por degraus.

A intervenção prevê, ainda, 
a demolição de parte das lajes e 
outras alvenarias internas para 
aumentar a fluidez do espaço, a 
reforma dos banheiros, a troca 
do sistema de climatização por 
uma opção com menor emissão 
de ruído e a instalação de placas 
de sinalização em braille, dentre 
outras mudanças. Além disso, 
inclui o fechamento da parte 
superior da cripta com um forro 
de mármore travertino amarelo.

Na parte externa, o edital 

prevê uma limpeza com jate-
amento e outras técnicas nos 
degraus e outras partes, exceto 
as esculturas. 

Já os jardins do entorno 
serão adaptados para virarem 
“jardins de chuva” (técnica que 
drena a água e evita alagamen-
tos) e passarão pela recuperação 
das peças de granito quebradas 
do piso e limpeza.

Segundo o secretário, a SP 
Obras está com um segundo 
edital de paisagismo para dar 
mais protagonismo ao entorno 
do Córrego do Ipiranga. “É para 
aproximar as pessoas do córre-
go, que tenham mais convivên-
cia com o espaço de importância 
para a cidade”, diz. Ele também 
aponta que a gestão segue em 
conversa com a Sabesp e acredi-
ta que a despoluição do córrego 
estará concluída neste ano.

Perda auditiva: Quando procurar ajuda?
Precisa pedir para que 

repitam mais de uma vez o 
que lhe foi dito, por não ter 
compreendido a conversa? 
Assiste televisão em volume 
alto, causando reclamação 
de quem está ao redor? Já 
deixou de ouvir o som do 
telefone ou da campainha ou 
não sabe identificar a direção 
do som? 

Caso tenha se identifi-
cado com essas situações ou 
conheça alguém que passe por 
isso, o Dr. Lucas Bevilacqua Alves 
da Costa, Otorrinolaringologista 
no São Cristóvão Saúde, Doutor 
pela FMUSP e membro do Fello-
wship em Otologia, esclarece 
sobre a hipoacusia, definida 
como “diminuição da capacida-
de de se detectar os sons” e seus 
possíveis tratamentos. 

“Nos adultos, a principal 
queixa se dá por meio de relatos 
de dificuldade para compreen-
der o que familiares ou amigos 
estão dizendo. Já nas crianças, 
se manifesta principalmente 
com falta de atenção e atraso 
no desenvolvimento de fala e 
linguagem”, comenta o espe-
cialista.

De acordo com o otorrino, 
dentre os fatores que podem 
levar à perda auditiva, estão:

Neurossensorial: lesão in-
terna, cujas limitações podem 
ser congênitas; ou seja, quando 
a pessoa nasce com esse tipo 
de perda auditiva, ou adquiridas 
quando ao longo da vida, por 

fatores ambientais ou exposição 
a substâncias nocivas, que levam 
a perda da audição (a exemplo 
de alguns medicamentos). 

Condutiva: múltiplos fa-
tores que podem levar à essa 
condição, tais como infecções 
e traumas.

Grande parte das causas 
está relacionada a fatores que 
podem ser evitados com o con-
trole de condições já existentes 
e por métodos de prevenção. 

“É importante evitar a ex-
posição à fatores de risco, tais 
como ruído de alta intensidade, 
e da manipulação e/ou uso de 
produtos ototóxicos. Para pes-
soas que trabalham expostas à 
ruídos, é importante o uso de 
equipamento de proteção indivi-
dual apropriado para atenuação 
da intensidade sonora. Também 
é importante orientar adoles-
centes e crianças sobre o uso 
dos fones de ouvido”, notifica 
Dr. Lucas Bevilacqua A. da Costa.

“No caso das crianças, quan-
do o responsável notar atraso 
no desenvolvimento de fala 

e linguagem ou qualquer 
suspeita que o mesmo ve-
nha a ter”, complementa o 
médico. Assim, o diagnós-
tico é realizado por meio 
de exames que analisam as 
diferentes habilidades audi-
tivas, sendo o mais comum 
a audiometria.

Dependendo dos re-
sultados dos exames e das 
causas da surdez, o médico 

indicará o tratamento mais ade-
quado. Alguns casos são resolvi-
dos com a administração de an-
tibióticos e anti-inflamatórios, 
sempre sob prescrição médica. 
Outros, como trauma acústico, 
requerem repouso. “Denomi-
namos a surdez completa de 
um dos ouvidos (unilateral), de 
anacusia. Quando esta é nos 
dois ouvidos (bilateral) a deno-
minação é que o indivíduo está 
cofótico”, esclarece. “No caso 
dos aparelhos auditivos, o mais 
conhecido deles é o chamado 
Aparelho de Amplificação So-
nora Individual (AASI). Porém, 
sua indicação depende do grau 
da perda auditiva (leve, mode-
rado, severo ou profundo) e do 
tipo da perda auditiva (neuros-
sensorial, condutiva ou mista)”, 
finaliza Dr. Lucas Costa. 

Desse modo, ao notar sinais 
que podem estar relacionados à 
perda auditiva, procure um mé-
dico otorrinolaringologista para 
melhor investigação. Afinal, a 
prevenção é sempre a melhor 
maneira de cuidar de sua saúde!

Uso do FGTS para pagar parcelas atrasadas do 
imóvel começa nesta segunda

Multas para caixas de som na praia podem 
chegar a R$ 10 mil no litoral de São Paulo

A partir desta segunda (2), o FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço) poderá ser usado para negociar o 
pagamento de até 12 prestações do financiamento habi-
tacional em atraso.

A medida, autorizada pelo Conselho Curador do FGTS 
em abril, libera o uso do recurso para abater até 80% de 
cada parcela em atraso. Segundo dados do conselho, 80 mil 
mutuários estão com, pelo menos, três parcelas atrasadas 
e 50% deles têm conta vinculada ao FGTS.

De acordo com a Caixa, administradora do Fundo, o 
saque da conta do FGTS será feito em parcela única e o 
valor debitado será utilizado nas parcelas mensais.

A caixa de som tem se tornado um objeto quase que 
indispensável em meio a cadeiras, mesas, guarda-sóis, 
barracas e carrinhos espalhados pelas praias brasileiras. 
Em tamanhos variados, as caixinhas fazem sucesso tanto na 
faixa de areia quanto na orla. Mas também geram polêmica, 
devido à perturbação do sossego alheio.

Embora seja agradável curtir uma praia com o som 
favorito, o uso de equipamento em local público possui 
regras. A multa para quem desrespeitar as normas impostas 
quanto à utilização do aparelho sonoro pode variar de R$ 
500 até R$ 10 mil. Cada cidade estabelece suas regras por 
meio de decreto.
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Em reunião com a Secretária Municipal da Pessoa com Defi-
ciência, Silvia Rocco, realizada no dia 20 de abril, a Vereadora Edir 
Sales tratou dos detalhes para a tramitação do seu projeto de Lei 
661/2021, que prevê a distribuição gratuita de cateter hidrofílico 
para a coleta de urina de pessoas cadeirantes, diagnosticadas com 
retenção urinária de lesão medular. 

De acordo com a justificativa do projeto, por se tratar de um 
material mais caro, muitos pacientes acabam substituindo o cateter 
hidrofílico por outros mais acessíveis como o de PVC, fator que au-
menta significativamente a incidência de infecções urinárias, entre 
outras complicações. 

“É dever do Poder Público atuar para que esses cidadãos tenham 
cada vez mais qualidade de vida. A distribuição dos cateteres traz 
muitos benefícios, inclusive para reduzir a procura por atendimento 
nos postos de saúde da cidade, ressaltou a vereadora Edir Sales.

Vereadora Edir Sales quer a distribuição de cateter hidrofílico 
para pessoas com retenção urinária de lesão medular

twitter.com/GazetadaMooca

facebook.com.br/GazetadaMooca

instagram.com/GazetadaMooca

Saúde intensifica ação de combate ao mosquito Aedes aegypti
A Prefeitura de São Paulo 

realiza neste sábado (30) e no 
domingo (1º), uma ampla força-
-tarefa com foco na eliminação 
de mosquitos adultos e larvas 
do Aedes aegypti, além de cons-
cientizar a população do perigo 
da dengue.

Cerca de 2 mil agentes das 
Unidades de Vigilância em Saú-
de (Uvis) da cidade farão uma 
força-tarefa, com visitas em 
domicílios e em pontos estraté-
gicos do município de São Paulo. 
O objetivo é o controle larvário 
com o uso de larvicida biológico, 
bloqueios de transmissão, eli-
minação manual de criadouros, 
nebulização de inseticidas com 
máquinas de nebulizações ul-
trabaixo volume (UBV) veicular 
e costal e atendimento às solici-

tações de munícipes.
O trabalho será coordenado 

pela Secretaria Municipal da Saú-
de (SMS) por meio da Coorde-
nadoria de Vigilância em Saúde 
(Covisa) e da Divisão de Vigilância 
de Zoonoses (DVZ).

De acordo com o coordena-

dor da Vigilância em Saúde da 
cidade, Luiz Artur Caldeira, a ad-
ministração municipal intensifica 
o combate ao mosquito Aedes 
aegypti devido à sazonalidade da 
dengue, uma vez que a doença 
tem maior incidência no período 
do ano onde as condições climá-

ticas, em razão das chuvas e do 
calor, favorecem naturalmente a 
proliferação do vetor.

A SMS também reforçou a 
vigilância dos casos de dengue e 
outras arboviroses, com requali-
ficação dos técnicos e agentes de 
zoonoses, além de investimentos 
em novos equipamentos e pro-
cessos de trabalho. Houve ainda 
o incremento de máquinas de 
UBV, que tem potência quatro 
vezes maior que as usuais.

É importante ressaltar a 
necessidade da colaboração da 
população ficar alerta e adotar 
medidas práticas que impeçam 
formação de pontos de água 
limpa parada, dentro de casa, no 
quintal e a exposição de objetos 
que podem contribuir para a 
proliferação de mosquitos.
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Antonio Ruiz Gonsalez é reeleito presidente do Juventus 
e comandará o Conselho de Administração

Na noite do dia 11/4, em Reunião Ordinária do Con-
selho Deliberativo foi eleita, por aclamação, a Chapa 01- 
Avante Juventus, para formar o Conselho de Administração 
– Gestão de 31/05/2022 a 30/05/2025.

Os membros componentes da Chapa 01- Avante Ju-
ventus são:

PRESIDENTE – Antonio Ruiz Gonsalez.

VICE-PRESIDENTE- Dilson Tadeu dos santos Deradeli.

MEMBROS EFETIVOS – Haridimos Jean Papaionnis Pa-
padakis (Greco), Jorge Luiz dos Santos e Manuel Ianez Ruiz.

Conselho de Administração: tem o dever de garantir o 
cumprimento da missão do CAJ, além de ser responsável 
pelas deliberações, políticas de governança e aconselha-
mento sobre o direcionamento estratégico aos fins sociais 
e esportivos do Clube.

twitter.com/GazetadaMooca

facebook.com.br/GazetadaMooca

instagram.com/GazetadaMooca

A equipe de Master do Moocafogo estará em campo nesse pró-
ximo domingo, 01/05, a partir das 8h. O jogo será no seu mando de 
campo CDC Mooca, Rua Itaquari, 549 – Mooca.  Até o fechamento 
dessa edição ainda não se conhecia o adversário do Moocafogo.

Arco Verde jogará contra o 
Vila Antonieta

A equipe do Arco Verde estará jogando nesse próximo domin-
go, dia 01/05, a partir das 9:30 horas, o adversário será o time Vila 
Antonieta. O jogo será no seu mando de campo do clube da Mooca, 
no CCE Mooca, Rua Taquari, 549 - Mooca

Bresser jogará no próximo 
domingo, dia 01/05

A equipe do Bresser que mantém uma bela campanha nesse 
primeiro semestre de 2022, estará jogando nesse próximo domingo, 
01/05, a partir das 10h30. Até o fechamento dessa edição ainda não 
se conhecia o adversário do Bresser.

Master do Moocafogo estará 
em campo dia 01/05

Serviços on-line do Bilhete 
Único passarão por manutenção 
temporária

A SPTrans informa que 
a plataforma de atendimen-
to on-line do Bilhete Único 
disponível no link www.sp-
trans.com.br/atendimento 
passará por manutenção 
durante este fim de semana, entre 0h01 de sábado, 30 de abril, e 
23h59 de domingo, 1º de maio. O motivo é a migração do sistema 
para um novo servidor, de forma a torná-lo mais ágil e melhorar o 
atendimento aos passageiros do transporte público.

É importante ressaltar que os serviços de recarga e compra de 
créditos não fazem parte desta plataforma que ficará off-line, ou seja, 
estão funcionando normalmente durante o fim de semana.


