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Hospital da Mulher é inaugurado em área 
cedida pela Prefeitura na região central

Com investimentos de R$ 
245 milhões, o novo Hospital 
da Mulher foi inaugurado ofi-
cialmente, na região central da 
capital. Construído em uma área 
cedida pela Prefeitura de São 
Paulo, o hospital do Governo do 
Estado é o maior centro de saúde 
especializado da América Latina.

“Fico feliz em estar como 
prefeito nesse equipamento. 
Esse é um terreno da Prefeitura 
de São Paulo. Esse equipamento 
vem para cá e sai de um prédio 
que era o aluguel mais caro do 
Governo do Estado”, disse o 
prefeito Ricardo Nunes.

O novo hospital vai atender 
especialidades como oncologia 
ginecológica e mamária, gine-
cologia de alta complexidade, 
cuidados paliativos e reprodu-
ção humana assistida, além de 
atuar no ensino e pesquisa do 
programa de residência médica 
em Ginecologia e Mastologia. A 
transferência do antigo prédio 
para o novo ocorrerá gradati-
vamente, evitando prejuízo aos 
pacientes, e deve ser concluída 
no decorrer de outubro. Neste 
momento já estão funcionando 

os atendimentos no ambulatório 
do hospital e todos os profis-
sionais da antiga unidade serão 
integralmente absorvidos no 
novo prédio.

A unidade vai oferecer cerca 
de 184,3 mil procedimentos ao 
ano, incluindo atendimentos am-
bulatoriais, internação e sessões 
de quimioterapia, hormoniote-
rapia e radioterapia e ampliará 
a quantidade de leitos para 172, 
sendo 10 de UTI e 60 de enfer-
maria. Haverá ainda aumento de 
66% nos serviços de quimiotera-

pia e hormonioterapia. No local, 
as pacientes também contam 
com tomografia com sedação e 
ressonância magnética (PET-CT), 
além da ampliação da oferta de 
mamotomia e urodinâmica.

“Um atendimento que reúne 
a humanização e tecnologia, em 
um ambiente moderno e pensa-
do para o cuidado com as mulhe-
res. Isso faz toda a diferença no 
tratamento e traz mais qualidade 
para os pacientes”, afirmou o 
secretário de estado da Saúde, 
Jean Gorinchteyn.

A nova unidade mantém um 
espaço destinado ao programa 
Bem-me-quer, uma parceria 
entre as secretarias de Estado 
da Saúde, da Segurança Pública 
e Procuradoria Geral do Estado.
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Começou no dia 10 de 
setembro e vai até o dia 9 de 
outubro, a tradicional  49ª Festa 
de San Gennaro, que acontece 
no bairro da Mooca e estará 
encerrando o ciclo das festas 
italianas no município. 

O evento faz parte do ca-

Começou no dia 10 de 
setembro e vai até o dia 9 de 
outubro, a tradicional  49ª Festa 
de San Gennaro, que acontece 
no bairro da Mooca e estará en-
cerrando o ciclo das festas ita-
lianas no município. O evento 
faz parte do calendário turístico 
de São Paulo. É uma iniciativa 
da Paróquia San Gennaro, que 
têm 108 anos de trabalho social 
no bairro.

Mais de 100 voluntários 

Começou a 49ª Festa de San Gennaro

lendário turístico de São 
Paulo. É uma iniciativa da 
Paróquia San Gennaro, 
que têm 108 anos de 
trabalho social no bairro.

Mais de 100 volun-
tários participam para 

garantir o sucesso do evento tão 
esperado pela comunidade local 
e pelo público em geral. 

As ruas  San Gennaro e 
Lins, que abrigam a festa na 
parte externa, serão cobertas 
e monitoradas para receber 
os participantes com bastante 

conforto e segurança. 
A entrada é livre para o pú-

blico que poderá encontrar, em 
cerca de 20 barracas, as delícias 
da cozinha típica italiana como 
pizza, polenta, nhoque, fogazza, 
sanduiches, antepastos, doces, 
além do tradicional spaghetti 
das mamas.

Já na cantina San Gennaro, 
instalada no galpão da igreja, os 
participantes deverão adquirir 
convites para apreciar o show 
ao vivo com a Banda Felice Itália. 

A cantina funciona das 19hs 

às 23hs sábados e das 18hs às 
22hs aos domingos. Os con-
vites já podem ser adquiridos 
antecipadamente pelo valor 
promocional de R$ 90,00 por 
pessoa aos sábados e R$ 60,00, 
aos domingos.

MAIS INFORMAÇÕES: 
Telefones para contato:
3209-0089/3207-1049 - 

WhatsApp: /94232-0678 
Site www.sangennaro.org.br 

ou pelo email:
secretaria@sangennaro.org.br

São Cristóvão Saúde firma 
parceria com a Associação 
Comercial de São Paulo

A partir deste mês de se-
tembro, membros da Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP) – entidade centenária 
dedicada aos empreendedores 
- passam a obter benefícios es-
peciais nos produtos e serviços 
do São Cristóvão Saúde.  

A ação vem ao encontro 
com a importante parceria 
consolidada entre o Grupo e 
a ACSP. Através do programa 
“Clube de Descontos”, que 
oferece convênios exclusivos 
em diversos segmentos, mem-
bros da Associação Comercial 
de São Paulo terão descontos 
diferenciados nos seguintes 
produtos e serviços do São 
Cristóvão Saúde:

Planos de Saúde e Odon-

tológicos: isenção da primeira 
parcela na contratação de pro-
dutos Combo (saúde + odonto) 
ou Saúde, nas modalidades de 
Pessoa Física ou Empresarial;

Serviço de Vacinação: as clí-
nicas de vacinação do São Cris-
tóvão Saúde dispõem de todas 
as vacinas, conforme calendário 
da Sociedade Brasileira de Imu-
nizações (SBIm). Associados da 
ACSP terão desconto, conforme 
tabela vigente, no momento da 
contratação. Colaboradores e 
dependentes da empresa par-
ceira usufruem de descontos 
especiais e opções de pacotes, 
mediante apresentação de do-
cumento que comprove o víncu-
lo empregatício ou associativo, 
sendo o pagamento realizado 

diretamente nas Unidades de 
Atendimento;

Diárias no Hotel Recanto 
São Cristóvão, em Campos do 
Jordão: descontos de 20% nas 
diárias do hotel, que possui am-
pla área de lazer e mais de 50 
apartamentos, em meio a 250 
mil m² de exuberante natureza. 
Este benefício se estende aos 
cônjuges, bem como aos paren-
tes até 1º grau;

Quiropraxia, Pilates, RPG 

e Hidroginástica: descontos 
especiais nesses determinados 
serviços que compõem as tera-
pias particulares do Centro de 
Atenção Integral à Saúde (CAIS). 
Os valores serão apresentados 
no momento da contratação. 

Em contrapartida, o São 
Cristóvão Saúde também po-
derá divulgar suas atividades e 
serviços prestados em eventos 
promovidos pela ACSP em suas 
sedes distritais.  
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A Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes da Câmara 
Municipal de São Paulo apro-
vou o parecer contrário do PL 
(Projeto de Lei) 573/2021, que 
autoriza o Executivo a implantar 
o sistema de gestão compar-
tilhada em escolas de Ensino 
Fundamental e Médio da rede 
pública municipal de ensino 
em parceria com organizações 
da sociedade civil sem fins 
lucrativos. 

O projeto é de autoria da 

Projeto que prevê auxílio a crianças órfãs 
decorrentes de feminicídio passa na CCJ

A CCJ (Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Legislação Par-
ticipativa) aprovou, em reunião, 
o parecer pela legalidade do PL 
(Projeto de Lei) 525/2022. De 
autoria do Executivo, a propos-
ta trata da criação do Auxílio 
Ampara, benefício a ser pago a 
crianças e adolescentes em situ-
ação de orfandade decorrente 
de feminicídio.

O texto enviado pela admi-
nistração municipal considera 
que o pagamento será feito 
ao responsável legal, exceto se 
autor, coautor ou partícipe do 
crime, cumprindo as seguintes 
regras:

• O Auxílio Ampara será 
pago até que o beneficiário com-
plete 18 anos de idade;

• O pagamento poderá ser 
estendido até que o beneficiá-
rio complete 24 anos de idade, 
mediante parecer social favo-

Setembro Vermelho: atividade física é aliada 
da saúde cardiovascular

A prevenção de doen-
ças cardiovasculares pas-
sa em grande parte pela 
adoção de hábitos de vida 
saudáveis, especialmente 
em relação à alimentação 
e à prática de atividades 
físicas.

O hábito de se exerci-
tar, por sua vez, pode au-
mentar o rendimento car-
díaco, ajudar no controle 
de peso e até mesmo no 
funcionamento adequado do 
sistema imunológico. 

Movimentar o corpo regu-
larmente tem um efeito podero-
so não apenas pelos resultados 
físicos propriamente ditos, mas 
pelo bem-estar que proporcio-
na com o aumento dos níveis 
de neurotransmissores como a 
serotonina, que auxilia na regu-
lação do humor, apetite e sono, 
e que também está associada à 
sensação de relaxamento. 

Esses benefícios, em ca-
deia, atuam positivamente 

PF faz operação contra 
fraudes em benefícios e 
falsificação de documentos

A Polícia Federal (PF) 
realizou uma operação 
contra uma organização 
criminosa especializada 
em falsificar documentos 
como Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), de 
Identidade Nacional (CIN), 
além de também fraudar 
o Auxílio Brasil, Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviço 
(FGTS) e o Auxílio Emergencial.

Cerca de 50 policiais, inclu-
sive com a atuação do Grupo de 
Pronta Intervenção (GPI), saíram 
às ruas com a operação Simula-
tum, cumprindo dois mandados 
de prisão preventiva, cinco de 
prisão temporária e 10 de busca 
e apreensão.

Segundo a PF, as investi-
gações começaram após várias 
prisões em flagrantes de pesso-
as que eram usadas para reali-
zarem saques de benefícios em 
nome de terceiros, utilizando 
documentos falsos, como a CNH.

sobre outros hábitos, como a 
própria alimentação, ingestão 
de álcool e tabagismo.

Entre os exercícios bons 
para a saúde do coração, desta-
cam-se os aeróbicos, aqueles em 
que há o uso de oxigênio para 
gerar energia e normalmente 
são realizados por um longo 
período e possuem intensidade 
leve a moderada, como cami-
nhadas, corridas e pedaladas 
por exemplo.

Por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS), a rede municipal 

de saúde oferece suporte para 
prevenir, diagnosticar e tratar a 
principais doenças cardiovascu-
lares. E a prevenção é feita por 
meio de estratégias de estímulo 
a hábitos de vida mais saudá-
veis, que faz parte da rotina dos 
equipamentos.

A prática de atividades fí-
sicas, por exemplo, está na 
programação das Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), dos 
Centros de Práticas Naturais 
(CPNs), Centros de Convivência 
e Cooperativa (Ceccos), Unida-

de de Referência em Saúde do 
Idoso (Ursi), Centros de Atenção 
Psicossocial (Caps) e dos Polos 
Similares à Academia da Saú-
de, que por meio das equipes 
multiprofissionais, promovem 
também as chamadas Práticas 
Integrativas e Complementares 
(Pics).

A localização de todas as 
unidades de saúde da capital 
pode ser visualizada por meio da 
página Busca Saúde na internet: 
(http://buscasaude.prefeitura.
sp.gov.br/).

rável, desde que beneficiário 
em situação de vulnerabilidade 
social esteja regularmente ma-
triculado em curso de graduação 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação;

• O valor do benefício não 
poderá ultrapassar o valor de 
um salário-mínimo por criança 
ou adolescente, de acordo com 
a disponibilidade orçamentária 
e financeira.

“Os filhos e filhas 
destas vítimas encon-
tram sérias dificuldades 
para reconstruir suas 
vidas, lidar com a ausên-
cia da mãe, com as no-
vas vivências e relações, 
necessitando de apoio 
jurídico e psicossocial, 
além de assistência fi-
nanceira. Neste sentido, 
considerando a impor-
tância da figura materna 

como provedora de estímulos 
afetivos e provisão de recursos 
materiais, o feminicídio se mos-
tra como uma grave ameaça 
ao desenvolvimento pleno de 
crianças e adolescentes que 
perderam suas mães em decor-
rência deste grave crime, sendo 
papel do Estado mitigar os im-
pactos negativos causados por 
este fato por meio de benefícios 
sociais”, justifica o prefeito.

Relatório contrário de gestão compartilhada de 
escolas municipais é aprovado em Comissão

vereadora Cris Monteiro, com 
coautoria dos vereadores Rubi-
nho Nunes e Fernando Holiday.

O vereador Celso Giannazi, 
vice-presidente da Comissão e 
relator do PL, ressaltou que o 
projeto foi amplamente debati-
do em duas Audiências Públicas 
promovidas pelo colegiado. Na 
ocasião, criticou diversos pontos 
do texto, dentre eles atribuir 
às OSs (Organizações Sociais) 
o desenvolvimento do projeto 
político pedagógico. 

Representantes da catego-
ria também acompanharam a 
discussão. Servidora pública há 
quase 30 anos, a diretora escolar 
Márcia Fonseca elogiou a deci-
são e enfatizou a importância da 
qualidade no ensino. “Os CEIs 
[Centro de Educação Infantil] 
parceiros têm uma gama de 
servidores de alta qualidade, 
mas infelizmente, não chegam à 
qualidade que nós conseguimos 
na escola pública”.

Após a aprovação do pare-
cer, o presidente da Comissão, 
vereador Eliseu Gabriel, tam-
bém fez críticas à proposta. 
“Não é só privatizar a questão 
administrativa, eles querem 
privatizar a gestão. Eles que-
rem colocar o princípio de uma 
empresa norteando a educação 
infantil. Essa é uma outra lógica. 
A lógica empresarial não pode 
ser o processo de educação”.

O prejuízo estimado com 
a venda dessas carteiras chega 
a R$ 5 milhões, e com fraudes 
em benefícios, cerca de R$ 2 
milhões.

Os envolvidos vão respon-
der por organização criminosa, 
estelionato majorado, uso de 
documentos falsos, falsificação 
de documentos públicos, o que 
podem levar a 24 anos de prisão.

Simulatum, expressão lati-
na que significa “simulado”, se 
refere ao caráter fraudulento 
e intencional dos desvios de 
valores identificados durante as 
investigações.
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O grupo de mulheres em-
preendedores continua crescen-
do muito no Brasil. O público fe-
minino já representa quase 50% 
dos empreendedores no Brasil, 
segundo a Global Entrepreneur-
ship Monitor. E isso é apenas o 
começo de um processo.

Segundo uma pesquisa 
realizada em parceria entre 
o Movimento Aladas e o Se-
brae SP, de março de 2020 a 
setembro de 2021, 91% das 
mulheres foram responsáveis 
pela fundação de empresas. 
Destas, 78% usaram recursos 
próprios, pela dificuldade de 
captação externa.

“Tirar o sonho de empreen-
der do papel exige que mulheres 
tenham muito jogo de cintura e 
estratégias claras para equilibrar 
o tempo, captar recursos, gerir 
a equipe de forma inspiradora 
e evitar dores de cabeça des-
necessárias”, diz Daniela Grai-
car, fundadora do Movimento 
Aladas.

A ajuda pode vir de pessoas 
próximas ou, até mesmo, de 
programas de mentoria. Ter 
um mentor na jornada profis-
sional é um recurso que pode 
tornar a evolução mais rápida 
e prazerosa. 

“Na MentorEla, plataforma 
de mentoria do Aladas, é possí-
vel escolher mentores experts 

Fique atento: Dívida do FIES poderá ser 
renegociada com desconto de 99% até 31/12

Vai até o dia 31 de dezem-
bro o prazo para que estudantes 
que contrataram o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
até o fim de 2017 renegociem 
suas dívidas com descontos de 
até 99%. A Caixa Econômica Fe-
deral desenvolveu um aplicativo 
para simplificar o processo. 

O período para pedir a 
negociação dos débitos come-
çou no dia 1º de setembro. 
Estudantes que não estão em 
atraso com o programa de cré-
dito universitário podem quitar 
o saldo devedor em realizar o 
pagamento em parcela única e 
com desconto.

QUEM PODE RENEGOCIAR 
A DÍVIDA DO FIES?

A MP 1.090 define que 
pode solicitar a renegociação 
quem contratou o fundo de 
financiamento até o dia 31 
de dezembro de 2017 e cujos 
contratos estavam em fase de 
amortização no dia 30 de de-
zembro de 2021, data em que 
foi publicada a medida.

DE QUANTO É O DESCONTO?
No caso da Caixa, existem 

diversas modalidades de des-
conto, que dependem do tempo 
de atraso do contrato e perfil do 
beneficiário.

Para quem tem um contrato 
com mais de 360 dias de atraso, 
com a data da última prestação 
prevista com um atraso de mais 

de cinco anos, e está inscrito no 
CadÚnico ou foi beneficiário do 
Auxílio Emergencial em 2021, os 
descontos podem chegar a 99% 
do valor consolidado da dívida, 
o que inclui juros e multas.

Para quem tem um contrato 
com mais de 360 dias de atraso 
e está inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
(CadÚnico) ou foi beneficiário 
do Auxílio Emergencial, mas tem 
a última parcela com menos de 
cinco anos de atraso, o desconto 
é de 92% sobre o valor consoli-
dado da dívida.

Para os demais casos em 
que haja mais de 360 dias de 
inadimplência, os descontos 
alcançam o patamar de 77%.
Estudantes e ex-estudantes que 
estão com o pagamento atra-
sado de 90 a 360 dias podem 
parcelar os débitos em até 150 
vezes, com isenção de juros e 
multas, ou com desconto de 12% 

em caso de pagamento à vista.
Pelo Banco do Brasil, os 

estudantes que contrataram o 
Fies até o 2º semestre de 2017, 
que estejam com parcelas em 
atraso acima de 90 dias em 30 
de dezembro de 2021, e que não 
tenham aderido a renegociação 
anterior, podem aderir e regula-
rizar suas pendências.

Para os contratos com mais 
de 90 dias em atraso nos paga-
mentos na data de publicação da 
Medida Provisória que instituiu 
a nova renegociação será con-
cedido desconto de 100% dos 
encargos por atraso e de 12% 
de desconto para pagamento 
à vista. Há, ainda, a opção de 
parcelamento em até 150 pres-
tações mensais, com desconto 
de 100% de encargos por atraso.

Para os estudantes em atra-
so há menos de cinco anos e 
vinculados ao Cadastro Único, 
ou que tenham sido benefici-

ários do auxílio emergencial 
2021, é possível solicitar des-
contos de 92% do valor saldo 
da dívida, inclusive do principal, 
mediante liquidação integral do 
saldo devedor. Para esse público 
também é possível a liquidação 
do saldo devedor em até 15 
prestações mensais e sucessivas, 
corrigidas pela taxa média Selic.

Quem tem atrasos há mais 
de cinco anos, com adesão 
ao Cadastro Único e/ou que 
tenham sido beneficiários do 
auxílio emergencial 2021 tem 
desconto de 99% do saldo total 
da dívida, inclusive do principal, 
mediante liquidação integral do 
saldo devedor. Outra opção é 
a liquidação do saldo devedor 
em até 15 prestações mensais 
e sucessivas, corrigidas pela taxa 
média Selic.

Para os demais casos, o 
desconto autorizado é de 77% 
do saldo total da dívida, in-
clusive do principal, mediante 
liquidação integral do saldo 
devedor, com a possibilidade de 
liquidação do débito em até 15 
prestações mensais e sucessivas, 
corrigidas pela taxa média Selic, 
conforme informou o BB.

Mais informações podem 
ser encontradas em cartilha 
disponibilizada pela Caixa Eco-
nômica Federal. O aplicativo 
Fies Caixa pode ser baixado em 
aparelhos celulares Android e 
iOS, na Google Play Store e na 
App Store da Apple.

Após perda de público, cinemas 
terão semana promocional com 
ingressos a R$ 10

De 15 a 21 de setembro po-
derão ser encontrados ingressos 
de filmes por R$ 10 em diversas 
redes de cinema do país.

Essa é uma das formas de 
recuperar o público perdido nos 
últimos dois anos, durante a 
pandemia da Covid-19, segundo 
a Federação Nacional das Empre-
sas Exibidores Cinematográficas 
(FENEEC), que organiza o evento.

A “Semana do Cinema” 
acontece até o dia 21 de setem-
bro e tem participação das redes 
exibidoras Cinemark, Cinépolis, 
UCI e Moviecom. A programação 
segue uma tendência mundial 
de promover o retorno das pes-
soas às salas de cinema.

Nos Estados Unidos, no dia 3 
de setembro, o National Cinema 
Day vendeu ingressos a US$ 3 
dólares em mais de 3 mil salas. 
Na mesma data, no Reino Unido, 
a mesma ação promoveu sessões 
por £3 libras em cerca de 550 sa-
las e, na Espanha, haverá, em ou-
tubro, a La Fiesta del Cine 2022, 
com ingressos à €3,50 euros.

Petrobras reduz preço do gás 
de cozinha em 4,73% 

A Petrobras redu-
zirá em 4,73% o preço 
do gás de cozinha (GLP) 
para as distribuidoras 
a partir de terça-feira, 
dia 13, informou a com-
panhia nesta segunda-
-feira.

Com o reajuste, o 
preço do GLP passará 
de R$ 4,23 por quilo 
para R$ 4,03 por quilo, 
com o botijão de 13 kg 

sendo vendido por R$ 52,34, em média, uma redução de R$ 2,60.
A petroleira afirmou que a redução acompanha a evolução 

dos preços de referência e é coerente com a sua política de preços.

RESPOSTA À PANDEMIA
O segmento de salas de 

exibição foi duramente afetado 
pela pandemia. A maioria das 
salas brasileiras manteve-se 
inativa ou operando com medi-
das de segurança que reduziam 
a capacidade por um grande 
período.

Segundo dados da Agência 
Nacional de Cinema (Ancine), 
em 2020, o público e a renda 
dos cinemas caíram 77% em 
comparação com 2019. No ano 
seguinte, houve uma recupera-
ção de 30% do público e 40% da 
renda, mas o resultado ainda é 
distante dos números do último 
ano no pré-pandemia.

O Brasil encerrou o pri-
meiro ano de pandemia com 
1.860 salas em funcionamento, 
distribuídas por 466 complexos 
em atividade. Esse número re-
presenta uma redução de 1.647 
salas em relação aos dados 
contabilizados no final de 2019 
– uma queda de 47% e o menor 
valor da série desde 2003.

Empreendedorismo feminino: Especialista dá
conselhos para abrir um negócio

nos temas que tiram o sono da 
empreendedora, como fluxo de 
caixa, preparação de pitch para 
investidores e gestão de times. 
Desatar os nós das nossas cabe-
ças pode ser mais fácil do que as 
pessoas imaginam.”

Daniela aproveita para listar 
os 6 principais conselhos que 
toda empreendedora precisa 
ouvir.

1. TRACE METAS E AJUSTE O 
PLANO REGULARMENTE

“O fato do negócio ser seu 
não pode te tirar da respon-
sabilidade de prazos e metas. 
Sugiro estipular três grandes 
metas por trimestre e cuidar 
quinzenalmente dos indicado-
res. Ajustá-las também faz parte 
do processo!”, diz ela.

2. ACEITE QUE VOCÊ NÃO 
SERÁ UMA UNANIMIDADE

“Clientes vão criticar seu 
produto ou serviço, pessoas do 
seu time vão questionar seu 
modelo de gestão e abandonar 
o barco, você receberá comen-
tários ruins nas redes sociais. 
Isso faz parte do jogo e quanto 
mais gente conhecer você e 
sua empresa, mais chances de 
receber críticas. E tudo bem!  
Respire fundo e aprenda a filtrar 
as críticas relevantes sem ser 
tão passional.” 

3. SAIBA PEDIR AJUDA
“A gente às vezes acha que 

perguntar aos outros é sinal de 
fraqueza. Acredite no poder da 
mentoria ou das redes de apoio 
com outras empreendedoras. 
As dúvidas são muitas e isso é 
normal, afinal, empreender é 
complexo. Há muitos mentores 
que adoram colaborar com a 
evolução de empreendedoras 
e deixar de aproveitar esse 
repertório e networking é des-
perdiçar tempo e potência.”

4. FORMALIZE OS 
“COMBINADOS”

“Invista tempo registrando 
tudo o que você combinar de 
entregar e o que contratar dos 
outros. Redija contratos, tenha 
um(a) advogado(a) bom/a. Não 
conte com o bom senso ou com 
a memória dos outros ou sua”, 
alerta a especialista.

5. CUIDE DE VOCÊ! 
“Lembre que empreender 

é uma maratona e não um tiro 
de 50 metros. Estabelecer uma 
rotina que considera sua saúde 
e bem-estar emocional é re-
levante para o sucesso do seu 
negócio. Coloque esse tempo 
na sua agenda, ou logo você 
não terá mais energia ou quali-
dade no que se propuser a fazer. 
Cuidar de você não é um luxo e 
sim necessário ao processo de 
empreender.”

6. DESISTIR? JAMAIS!
“Quando você pensar em 

desistir ― isso vai acontecer 
bastante ―, pare e lembre o 
que te levou a começar essa em-
preitada. Depois, revisite todo 
o investimento que já foi feito. 
Isso normalmente faz o esforço 
recuperar o sentido e recarrega 
as baterias”, finaliza Daniela.
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Quem deve tem a obriga-
ção de pagar, certo? Mas, assim 
como o credor, o negativado 
também tem seus direitos e 
pode acioná-los quando a co-
brança é abusiva ou fere a 
sua dignidade, como explica o 
professor de direito do Centro 
Universitário Braz Cubas, Luiz 
Fernando Prado de Miranda. 

Segundo ele, uma cobrança 
se torna abusiva quando expõe 
o consumidor às circunstân-
cias vexatórias como ligações 
frequentes, insistentes e em 
horários inconvenientes, ou, 
ainda, sob ameaças. Inclusive, 
isso beira a ilegalidade, e o 
inadimplente pode pedir repa-
rações civis se o credor coagi-lo 
ou expô-lo de alguma forma.

Casos assim, onde a em-
presa não apresenta o caráter 
moderado da cobrança, o Có-
digo de Defesa do Consumidor 
pode classificar como situação 
de constrangimento.

Outro detalhe é que quem 
está negativado não pode so-

Conheça os direitos de quem está com o 
nome negativado

Plano de saúde pode ser cancelado por falta de pagamento?
Um contrato de plano de 

saúde ou de seguro saúde é 
um contrato com a finalidade 
de cobrir as despesas médicas 
e hospitalares sempre que 
necessário para o cliente. Por 
regra, estes contratos cobrem 
procedimentos eletivos, ou 
seja, aqueles que não são emer-
genciais, internações, consultas 
e todo tipo de tratamento.

Por serem contratos que 
visam a proteção da saúde dos 
clientes, são contratos que tem 

frer restrições para 
eventuais compras à 
vista, viu? Mesmo que 
ele faça essa compra 
na loja onde possui 
dívidas. Além disso, o 
devedor também deve 
ser avisado antes de 
ter o seu nome incluí-
do em um cadastro de 
inadimplentes. 

Mas, além des-
tes, existem alguns 
outros direitos que 
todo negativado pre-
cisa conhecer e que o 
especialista listou abaixo:

1. Caso já tenha um cartão 
de crédito, o banco não pode 
impedir o uso

Se o consumidor ficou nega-
tivado, mas já possui um cartão 
de crédito de um determinado 
banco, a restrição no CPF não 
pode ocorrer. Isso acontece por-
que um banco não pode alterar 
o que já foi determinado em um 
contrato anterior, antes da nega-

tivação. Além disso, instituições 
bancárias não podem alterar 
cláusulas do contrato sem o 
consentimento do cliente. O 
cartão só pode ser cancelado se 
a negativação estiver determi-
nada no contrato e foi acordada 
entre as partes quando o serviço 
foi contratado. 

2. Faz parte dos direitos do 
negativado questionar a dívida

Se entender que a dívida 

tem cobranças abusi-
vas, o consumidor ne-
gativado pode propor 
uma ação na justiça 
questionando os índi-
ces de juros e multas; 

3. O negativado 
precisa ter clareza e 
precisão nas informa-
ções

O Código de Defe-
sa do Consumidor ga-
rante ao cidadão com 
contas em atraso que 
as informações sejam 

prestadas pelo fornecedor de 
forma clara e precisa, exista 
negociação ou não; 

4. O negativado pode pro-
por um novo acordo ao credor

Quem quebrou acordo tem 
direito de propor novas formas 
de pagamento ao credor, mas é 
preciso a extrema consciência 
de que os endividados só de-
vem aceitar parcelamentos que 
caibam no orçamento.

duração indeterminada, ou seja, 
não podem ser cancelados por 
decisão da operadora, exceto 
quando houve justo motivo.

Assim como qualquer con-
trato de prestação de serviços, 
a falta de pagamento é um dos 
casos em que o contrato pode 
ser cancelado por decisão da 
operada, sem que seja neces-
sário que o cliente concorde 
com o cancelamento, contudo, 
diferentemente do fornecimento 
de energia, telefone ou internet, 

existem algumas regras para que 
o cancelamento ocorra.

Diferentemente dos casos 
mencionados, o plano de saúde 
é um contrato que serve para 
proteger a saúde e a vida do 
cliente, ou seja, o cancelamento 
pode trazer consequências irre-
versíveis ou até mesmo fatais 
para o paciente. 

Assim, a lei que regula os 
planos de saúde criou algumas 
condições para que o contrato 
possa ser cancelado.

Primeiramente a lei esta-
belece que o cancelamento 
do contrato somente poderá 
ocorrer por falta de pagamento 
após 60 (sessenta) dias de não 
pagamento, sejam esses dias 
consecutivos ou não, dentro 
de um período de 12 (doze) 
meses.

Ou seja, a cada ano, o clien-
te não poderá passar 60 (ses-
senta) dias em atraso com o 
pagamento das mensalidades. O 
prazo de 12 (doze) meses é sem-

pre contado a partir da data da 
assinatura do contrato. Mas não 
basta que o cliente tenha ficado 
em atraso por 60 (sessenta) dias 
para o cancelamento por falta 
de pagamento.

A lei também determina 
que a operadora comprove que 
tenha notificado ou consumidor 
até o quinquagésimo dia de 
inadimplência que o plano será 
cancelado em caso de falta de 
pagamento.

Assim, o cancelamento do 

plano de saúde por falta de 
pagamento, sem que tenha 
sido feita a notificação até o 
quinquagésimo dia é conside-
rada ilegal. 

Vale ressaltar que essa re-
gra de cancelamento se aplica 
somente aos planos indivi-
duais e aos familiares, não se 
aplicando aos planos empre-
sariais, exceto, quando o plano 
empresarial for na verdade um 
plano familiar feito em nome da 
pessoa jurídica.

Brasileiros poderão tirar cidadania 
portuguesa pela internet

O governo de Portugal 
anunciou que brasileiros 
poderão tirar a cidadania 
portuguesa em um forma-
to online, que promete ser 
menos burocrático e mais 
ágil. Segundo Pedro Ferrão 
Tavares, ministro da Justi-
ça, a possibilidade deve se 
tornar realidade até o fim deste 
ano por meio do site da Justiça 
local, que hoje já acompanha o 
andamento dos pedidos.

Tavares explicou ao jornal 
português Diário de Notícias, 
que a medida é necessária 
diante do grande volume de 
pedidos para acesso à naciona-
lidade. O objetivo da medida é 
aliviar os processos presenciais 
nos cartórios de Portugal, que 
enfrentam uma alta demanda 
pela documentação.

A ideia é disponibilizar a 
submissão dos documentos 
e agilizar o início do processo 
de forma online, segundo o 
ministro.

Após o interessado enviar o 
pedido da cidadania, o processo 
online fará uma pré-avaliação 

para evitar filas e ganhar tempo. 
Depois disso, o processo seguirá 
os trâmites existentes dentro do 
ministério da Justiça.

A cidadania portuguesa 
é o serviço mais solicitado no 
Instituto dos Registos e Nota-
riado (IRN), órgão local público 
que administra os documentos 
oficiais do país. Os prazos de 
tramitação do processo chegam 
a passar de dez vezes os perío-
dos propostos em lei.

O cartão cidadão, que é 
a identidade portuguesa, por 
exemplo, já vem sendo renova-
da no formato online. Segundo 
Tavares explicou à imprensa 
local, o processo com o cartão 
cidadão retirou cerca de 3 
milhões de atendimentos dos 
serviços presenciais.
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ÁRIES: Vai mostrar-se mais independente e não terá receio de tomar 
iniciativas para melhorar a situação atual. Por sentir grande necessi-
dade de ser livre pode ser rebelde com as pessoas que convive, seja 
prudente. No setor sentimental modere seu comportamento. No setor 

profissional acabe com problemas que vem se arrastando. Na saúde, relaxe.

TOURO: Vai recolher-se um pouco, e verá surgir novas ideias para o 
futuro. O setor sentimental está favorecido. Aproveite todos os momen-
tos com o seu parceiro. No profissional se tiver alguma meta ou quiser 
mudar alguma coisa, deve tomar as iniciativas agora. Seu bom senso 

trará acentuadas melhorias financeiras. Na saúde tenha alguma atenção a quedas.

GÊMEOS: Poderá exaltar-se com facilidade, vá com calma com as pes-
soas que estão perto de você. No setor sentimental pode contar com a 
paciência e humor do seu parceiro. No setor profissional estará individu-
alista e terá muita vontade de trabalhar sozinho. Economicamente, con-

seguirá por as contas em dia. Na saúde tome vitaminas e proteja o seu organismo.

CÂNCER: Por estar mais sensível e com menos paciência, deve ser 
mais tolerante com as pessoas ao redor. No setor sentimental vai mos-
trar grande vontade de definir algumas situações, mas vá com calma, 
No setor profissional muito trabalho e cansaço mental, mas vai valer a 

pena, representa estabilidade futura. Na saúde tenha atenção ao sistema nervoso.

LEÃO: Manifestará a necessidade de procurar amigos e pessoas que-
ridas, será bom trocar ideias e ouvir conselhos das pessoas em quem 
confia. No setor sentimental não estará muito disposto a fazer conces-
sões, tenha cuidado. No setor profissional vai ter de contar com atrasos. 

Procure soluções. Na saúde terá dificuldades em dormir, evite beber café à noite.

VIRGEM: Sua vida vai evoluir dentro do que deseja e metas antigas po-
dem ser alcançadas devido a apoios inesperados. No setor sentimental 
conseguirá que o seu parceiro entenda as suas necessidades e isso vai 
trazer paz e estabilidade. No setor profissional estará desatento e com 

pouca paciência para pormenores. Na saúde dê atenção a pequenos sintomas.

LIBRA: Tudo estará em equilíbrio e isso trará forte estabilidade. Bom 
momento para visitar familiares e programar uma pequena viagem. No 
plano sentimental vai contar com a compreensão do seu parceiro. No 
setor profissional vai conseguir afirmar-se e aumentar a confiança dos 

seus colegas e superiores. Na saúde tente descansar mais nos tempos livres.

ESCORPIÃO: Deve ser bastante racional e agir através da lógica e não 
da especulação. No setor sentimental, vai sentir a sua relação a evoluir 
concentre-se nos seus desejos. No setor profissional estará mais can-
sado do que é normal e isso pode gerar alguns esquecimentos, tente 

apontar tudo para nada ficar ao acaso. Na saúde tome vitaminas e descanse mais.

SAGITÁRIO: Mesmo impaciente com a rotina, não se esqueça dos ob-
jetivos que tinha em mente. No setor sentimental é uam boa hora para 
reconciliação ou reaproximar-se de alguém. No setor profissional algu-

mas oportunidades poderão surgir de onde menos espera, aproveite sem receios, 
entrará numa nova etapa. Na saúde atenção a problemas com a sua visão.

CAPRICÓRNIO: Estará mais descontraído, mas não deixe as suas obri-
gações para trás. No setor sentimental tende a demonstrar com muito 
mais intensidade. No setor profissional estão favorecidos os trabalhos 

em grupos principalmente com pessoas mais jovens, novas ideias  podem surgir e 
devem ser aproveitadas. Na saúde vigie a sua pressão arterial.

AQUÁRIO: Período de calma e serenidade em que vai analisar os pró-
ximos passos. No setor sentimental haverá necessidade de estabelecer 
prioridades. No setor profissional vai passar por um período em que terá 

de tomar decisões importantes quanto ao futuro, mas tudo indica vai fazer o que 
está certo e é melhor para si. Na saúde atenção ao sistema nervoso.

PEIXES: Será capaz de transmitir as suas ideias e as pessoas estarão 
dispostas a ajudá-lo. No setor sentimental vai se sentir mais protetor, 
o que vai aumentar a confiança do seu parceiro na relação. No setor 
profissional convém ser mais prudente e não deixar nada por fazer. 

Economicamente será uma fase muito favorável. Na saúde terá dores na coluna.

Passatempo

Culinária

SO
LU

ÇÃ
O

Oração - Salmo 116

Dica de Saúde

AMO ao SENHOR, porque 
ele ouviu a minha voz e a minha 
súplica. Porque inclinou a mim os 
seus ouvidos; portanto, o invoca-
rei enquanto viver.

Os cordéis da morte me cer-
caram, e angústias do inferno se 
apoderaram de mim; encontrei 
aperto e tristeza. 

Então invoquei o nome do 
SENHOR, dizendo: Ó SENHOR, 
livra a minha alma. Piedoso é o 
SENHOR e justo; o nosso Deus 
tem misericórdia. O SENHOR 
guarda aos símplices; fui abatido, 
mas ele me livrou. 

Volta, minha alma, para o 
teu repouso, pois o SENHOR te 
fez bem. Porque tu livraste a 
minha alma da morte, os meus 
olhos das lágrimas, e os meus 
pés da queda.

Tomarei o cálice da salvação, 
e invocarei o nome do SENHOR. 
Pagarei os meus votos ao SE-
NHOR, agora, na presença de 
todo o seu povo. Preciosa é à 
vista do SENHOR a morte dos 
seus santos. Ó SENHOR, deveras 
sou teu servo; sou teu servo, filho 
da tua serva; soltaste as minhas 
ataduras. Louvai ao SENHOR.

Horóscopo

Ingredientes: 1 lata de 
milho verde; 1 lata de óleo 
(medida da lata de milho); 1 
lata de açúcar (medida da lata 
de milho); 1 lata de fubá (me-
dida da lata de milho); 4 ovos; 
2 colheres (sopa) de farinha de 
trigo; 2 colheres (sopa) de coco 
ralado; 1 e 1/2 colher (chá) de 
fermento em pó.

Modo de Fazer: Em um 
liquidificador, adicione o milho 
verde, o óleo, o açúcar, o fubá, 
os ovos e a farinha de trigo, 
depois bata até obter uma 
consistência cremosa. Depois, 
acrescente o coco ralado e o 
fermento, misture novamente.

Despeje a massa em uma 
assadeira untada e leve para 
assar, em um forno com tem-
peratura média a 180°C, prea-
quecido por 40 minutos.

Dicas: A massa vai bem 

Bolo de Milho Cremoso

líquida para o forno e para este 
bolo, não vale aquela regra de 
espetar um palito para ver se ele 
sai sujo porque a massa não vai 
secar completamente. 

Se atente, então, para o 
tempo de forno e o aspecto 
dourado por cima.

Unhas fracas e quebradiças
A fraqueza das unhas 

é um problema que muitas 
mulheres enfrentam e que 
pode ser ocasionado por 
diversos motivos. 

Encontrar o motivo da 
fraqueza é o primeiro pas-
so para tratá-la. O motivo 
pode variar desde o uso 
constante de produtos químicos 
(como detergentes) a proble-
mas alimentares (como falta de 
vitaminas).

Os principais sinais são 
unhas finas e que descamam 
com facilidade, têm aspecto 
poroso e apresentam manchas e 
irregularidades, além de ficarem 
mais vulneráveis ao ataque de 
fungos. Ao detectar esses sinto-
mas, procure um dermatologis-
ta para identificar o diagnóstico.

O QUE PODE DEIXAR SUA 
UNHA FRACA?

• Acetona ou removedor e 
esmaltes em excesso. Ressecam 
muito as unhas, o que as tornam 
quebradiças, sem brilho e com 
manchas brancas na superfície; 

• Alimentação pobre em 
nutrientes e vitaminas.

• Produtos químicos como 
detergentes e produtos de 
limpeza.

• Fungos ou bactérias que 
se instalam nas unhas.

• Anemias, hipotireoidismo, 
desnutrição por má absorção de 
nutrientes também são causas 

frequentes de unhas fracas ou 
que descamam.

COMO DEIXAR SUA UNHA 
FORTE E RESISTENTE?

Use um esmalte adequado 
(aquele que não tenha ingre-
dientes corrosivos ou que não 
cause alergia). Produtos como 
o tolueno e o formaldeído são 
compostos químicos que estão 
na composição do esmalte e 
algumas pessoas podem ser 
alérgicas.

Use luvas antes de qualquer 
atividade doméstica.

Evite tirar as cutículas. Sem 
elas, a entrada de fungos e bac-
térias torna-se mais suscetível.

Use bases fortalecedoras 
formuladas especialmente pelo 
dermatologista, que tem em 
sua composição carbonato de 
cálcio, formaldeído e derivados 
de quinino.

Consuma alimentos que 
contenham zinco, enxofre, cál-
cio e silício, esses minerais são 
excelentes para as unhas.

Mantenha suas unhas sem-
pre hidratadas.
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Vereadora Edir Sales homenageia Michel Temer 
com a entrega de Título de Cidadão Paulistano

Na noite da última terça-fei-
ra, 13 de setembro, a Vereadora 
Edir Sales prestou uma justa 
homenagem ao ex-presidente 
da república, Michel Temer, com 
a entrega de título de Cidadão 
Paulistano, em nome da Câmara 
Municipal de São Paulo. 

Trata-se de uma das maio-
res honrarias concedidas a pes-
soas nascidas fora da capital, em 
reconhecimento à importância 
de seus feitos em prol da cidade. 
Temer é nascido em Tietê, muni-
cípio que fica a menos de duas 
horas da capital e veio para São 
Paulo aos 16 anos. 

Aqui estabeleceu a base de 
sua vida pessoal e profissional, 
mesmo durante seus mandatos 
em Brasília como Deputado e 
Vice-presidente. 

Em seu discurso, a Vereado-
ra Edir Sales ressaltou a trajetó-
ria de vida do homenageado, 

Ex-presidente Michel Temer recebe título das mãos da Vereadora Edir Sales.

Secretários municipais prestigiaram o evento acompanhando o Prefeito Ricardo Nunes.

dando destaque à sua passagem 
por secretarias do Estado de São 
Paulo, os seis mandatos como 
Deputado Federal até chegar 
nos feitos como vice-presidente 
e escritor de 6 obras literárias. 

“Poucas pessoas no país tem 
um histórico de vida e de benfei-
torias tão inspirador e exemplar 

Vereadora Edir Sales entrega flores, em nome de 
todas as mulheres, para a Senhora Gilda Sanchez, 
secretária do ex-presidente há 52 anos.

quanto o nosso ex-presidente Te-
mer. Pai de 5 filhos, marido cari-
nhoso, referência como professor 
de direito constitucional, além de 
ter sido o presidente mais bem 
preparado que o nosso país já 
teve. A nossa cidade tem orgulho 
em tê-lo como o mais novo filho 
e eu me sinto honrada de ser a 

proponente dessa homenagem”, 
afirmou a parlamentar. 

O homenageado da noite 
também deixou suas palavras 
de agradecimento: “Sempre faço 
uma distinção entre o local de 
nascimento, que você não esco-
lhe, e o local que você recebe um 
título de cidadania. Cresce até a 
minha responsabilidade. Hoje, 
eu tenho uma ligação umbilical 
com a cidade de São Paulo, gra-
ças naturalmente à gentileza da 
Edir Sales e dos senhores verea-
dores. Eu imagino os meus pais 
e meus irmãos que já partiram 
e estão “lá” nos olhando nesta 
noite, o orgulho que eles de-
vem ter, não só pela minha vida 
profissional, mas especialmente 
hoje, por esse reconhecimento 
dos meus amigos que vieram 
aqui prestar essa homenagem”, 
ressaltou Michel Temer em seu 
discurso.

Prefeitura disponibiliza 850 vagas de 
qualificação para artesãos e manualistas

O curso de qualificação do Mãos e 
Mentes Paulistanas, programa criado 
pela Prefeitura e intermediado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico, está com 850 inscrições abertas 
para a décima turma. 

Os inscritos terão 30 horas de 
aula em plataforma on-line de forma 
totalmente gratuita com encontros 
complementares às terças e quintas, 
contemplando assuntos de extrema 
importância para o empreendedor tais como: vendas on-line, 
precificação, elaboração do plano de negócio, desenvolvimento 
de coleção, gestão financeira, planejamento de futuro, controle 
de produção, formalização e parcerias, entre outros.

As aulas irão acontecer no período de 10 de outubro a 25 de 
novembro, com formatura no dia 29 do mesmo mês. É importante 
ressaltar que o curso, além de ser realizado de forma totalmente 
on-line, traz o acompanhamento de três monitoras que atuam 
como suporte aos alunos na jornada de aprendizado e com plata-
forma de ensino bastante intuitiva para inclusão de pessoas com 
baixo letramento digital. 

Para se cadastrar no programa, acesse: https://www.prefeitu-
ra.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/organizacao/
index.php?p=273371

Índice de confiança de pequenos negócios 
atinge melhor pontuação desde 2013

No mês de agosto, mi-
cro e pequenos empresários 
voltaram a demonstrar maior 
confiança na melhora da eco-
nomia, segundo a Sondagem 
Econômica MPE, realizada 
pelo Sebrae em parceria com a 
Fundação Getulio Vargas (FGV). 
O Índice de Confiança de Micro 
e Pequenas Empresas (IC-MPE) 

registrou, no mês passado, aumento de 2,7 dígitos e atingiu 100,6 
pontos, considerada a melhor pontuação já registrada desde 2013.

De acordo com os pesquisadores, o aumento da pontuação 
foi impulsionado pela melhora nas expectativas do Comércio nos 
próximos meses de 2022.

Apesar da melhor pontuação, a Sondagem indica que a situação 
dos negócios no setor do Comércio variou apenas 0,1% em agosto, 
indicando que a economia no país inspira cuidados. E uma das 
atenções que empresários de negócios de todos os portes - especial-
mente os micro e pequenos - é na elaboração de um planejamento 
estratégico e financeiro que consiga dar conta do momento ainda 
de instabilidade pela qual passa a economia nacional.

O medicamento Trastuzu-
mabe Entansina, usado para 
tratar pacientes com câncer de 
mama, será oferecido pela rede 
pública de saúde. A portaria que 
incorpora o medicamento ao 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
foi publicada no DOU (Diário 
Oficial da União) na 2ª feira (12.
set.2022). “A tecnologia recebeu 
recomendação favorável de 
incorporação ao SUS depois de 
passar por avaliação da Conitec 

SUS passará a oferecer remédio para tratar câncer de mama
(Comissão Nacional de Incor-
poração de Tecnologias)”, in-
formou o Ministério da Saúde.

Segundo a OMS (Organi-
zação Mundial de Saúde), em 
2018, mais de 620 mil mulheres 
morreram de câncer de mama 
em todo o mundo. No Brasil, o 
número de novos diagnósticos 
ao ano chega a 60.000.

Em 2017, o INCA (Instituto 
Nacional de Câncer) reportou 
16.724 mortes de mulheres víti-

mas da doença. No ano de 2018, 
o Brasil foi o 4º país com a maior 
incidência em câncer de mama 

e o 5º em mortalidade. A OMS 
estima que a incidência entre 
as brasileiras nos próximos 20 
anos terá um aumento de 47%.

Desde 2012 o SUS usa o 
trastuzumab para pacientes 
com câncer de mama, mas ape-
nas para tratamento adjuvante, 
ou seja, para evitar a metástase, 
em vez de tratá-la. A publicação 
amplia seu uso a pacientes que 
já apresentam metástase esta-
belecida.

97219-2230
Para anunciar ligue: 
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A equipe do Moocafo-
go goleou o time Cacique 
da Leste por 6 a 0 no jogo 
amistoso realizado no dia 
11/09, no mando de campo 
da equipe mooquense, no 
CEE Mooca. A equipe vêm 
evoluindo a cada jogo e 
talvez essa seja a melhor 
partida realizada nesse ano 
de 2022.

Os gols foram marcados por Nenê 2, Pituco 2 e Fúlvio.

Após 3 jogos, em um regulamento eliminatório, onde não 
existe empate, e quem perde 2 vezes está eliminado, os Naipes 
foram a segunda fase após vencer o Bons Baianos por 1x0, perder 
nos pênaltis para o Estrela do Pari após 0x0 no tempo normal e 
sacramentar sua classificação contra o Cobra Criada do Heliopolis 
após vencer por 5x0.

Em breve inicio da segunda fase, se juntando a Danubio Azul, 
Moocafogo e Estrela do Pari e aguarda o quinto classificado que sai 
de Juventude x Maria Zelia.

Sente o Naipe FC se classifica para 
segunda fase do Jogos da Cidade 

Tabajaras 2 a 0 Bonde da Paz
Jogando amistosa-

mente dia 11/09, contra 
a boa equipe Bonde da 
Paz a equipe do Tabajaras 
venceu pelo placar de 2 a 0

O jogo foi realizado no 
mando de campo do time 
da Mooca, CDC Parque da 
Mooca. Os gols foram mar-
cados por Beda e Robson.

Arco Verde jogará dia 18/09
A equipe do Arco Verde estará 

em campo dia 18/09, a partir das 
9 horas, no seu mando de campo 
CEE Mooca, Rua Taquari, 549 – 
Mooca.

O time está bastante renova-
do com várias caras novas e nesse 
próximo jogo espera-se manter a 
invencibilidade que a equipe vêm 
mantendo a algum tempo.

Moocafogo 6 a 0 Cacique da Leste

Organização da São Silvestre-2022 abre inscrições 
para a 97ª edição; preço está mais alto

A organização da Corrida 
Internacional de São Silvestre 
abriu inscrições para a edição 
de 2022, a 97ª da história, com 
alta do preço em relação ao ano 
anterior: custam R$ 230, R$ 20 a 
mais do que custavam em 2021. 
A mais tradicional prova pedestre 
brasileira está prevista para 31 de 
dezembro de 2022, sábado.

Uma novidade é que, ago-
ra, as inscrições são feitas por 
meio do site Ticket Sports, cujos 
meios de pagamento disponíveis 
são cartão de crédito, boleto 
bancário e Pix. Existe agora 
como parcelar a compra em até 
três vezes, mas com juros – em 
três vezes, por exemplo, há um 
acréscimo de R$ 6,91.

Idosos pagam R$ 115. 
Ainda há inscrições à ven-
da por R$ 850 (Pelotão 
Premium, com posição de 
largada logo atrás da elite 
e kit com mais itens).

Com a edição de 
2022, a Fundação Cás-
per Líbero, entidade que 
detém os direitos da São 
Silvestre, tenta recuperar 
a grandeza do evento. Ainda 
enfrentando as consequências 
da pandemia de covid-19, a de 
2021 foi a menor matinal da 
história: pouco menos de 16 mil 
pessoas concluíram-na, enquan-
to a de 2019 teve mais de 30 mil 
medalhistas.

Em 2022, portanto, a Cásper 

Líbero objetiva o esgotamento 
das inscrições, o que, em 2021, 
ficou longe de acontecer: em vez 
de 35 mil inscritos, havia cerca 
de 20 mil. Em decorrência da 
pandemia de covid-19, o ano de 
2020 foi o primeiro que terminou 
– desde 1925, quando estreou 
– sem que a São Silvestre fosse 

realizada na cidade de 
São Paulo. A retomada da 
prova não foi do tamanho 
esperado em 2021.

O percurso de 15 km, 
o mesmo desde 2017, não 
vai sofrer alterações para 
2022: a largada será, a 
exemplo das edições mais 
recentes, autorizada (às 
8h05 para elite masculina 

e pelotão geral) na altura do 
número 2.000 da avenida Pau-
lista; o pórtico de chegada estará 
montado em frente ao edifício da 
FCL – avenida Paulista, 900.

Como já é de praxe, os kits 
serão entregues aos participantes 
de 27 a 30 de dezembro de 2022, 
entre terça-feira e sexta-feira. 


