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Saúde da capital prorroga campanha de vacinação
contra poliomielite por tempo indeterminado

(PNI) é de 95%. Diante disso, a secretaria recomenda a mães, pais
e responsáveis legais de menores
de cinco anos que, em virtude
da situação de risco iminente de
reintrodução do poliovírus no
território nacional, levem seus
filhos aos postos de saúde para
a verificação da situação vacinal
a fim de que sejam feitas atualizações, se necessário.
“A prorrogação é mais uma
oportunidade àqueles que ainda não receberam a dose de
reforço contra a poliomielite.

Vamos prosseguir também com
os esforços para a atualização
das carteirinhas com os demais
imunizantes do calendário nacional. A vacinação é um gesto
de cuidado, proteção e a melhor
forma de prevenção contra as
doenças”, afirma o coordenador
de Vigilância em Saúde da capital, Luiz Artur Caldeira.
A campanha da pólio tem
o objetivo de imunizar com a
vacina oral contra a poliomielite (VOP), as crianças de 1 a 4
anos e 11 meses que tenham o

esquema prioritário completo
da vacina inativada contra a
poliomielite (VIP). Os cidadãos
podem consultar a unidade de
saúde mais próxima por meio
da plataforma Busca Saúde,
Escaneie o QR Code para
acessar nossa edição digital

A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) de São Paulo prorroga por tempo indeterminado a
campanha de vacinação contra a
poliomielite e a multivacinação
para crianças e adolescentes, de
0 a 15 anos de idade, que seria
encerrada no dia 30/10.
O objetivo é atualizar a situação vacinal e aumentar a
cobertura para a pólio e outras doenças imunopreveníveis,
como meningocócicas C e ACWY,
HPV, BCG, hepatites A e B, rotavírus, pentavalente (DTP+Hib+HB),
pneumocócica, febre amarela,
sarampo, caxumba, rubéola, varicela, difteria/tétano e influenza
(vírus causador da gripe).
Desde o dia 8 de agosto,
quando a campanha de multivacinação foi iniciada, a capital
aplicou 1.475.988 doses de vacinas, sendo 352.473 contra a poliomielite e 1.123.515 de outros
15 imunizantes. As campanhas
visam ampliar as coberturas, que
seguem abaixo do preconizado.
No caso da pólio, por exemplo, neste ano a cobertura básica
está em 79,20%, segundo o registrado até o momento, enquanto
a meta estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações
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27ª Festa do Imigrante
O mega evento brilhou nos dias 8, 9, 15,
e 16 de outubro e foi a
maior atração da zona
leste. Promovido pelo
Museu da Imigracao,foi
direcionada para toda
faixa etária com o objetivo de desenvolver
cultura,lazer,cidadania, história
da museologia, etc.
Mais de 68 apresentações
de músicas e danças representaram cada país e seus
descendentes, harmonizando a
celebração com a nossa cultura.
A exposição dos pratos típicos pelos expositores gastronômicos ,uniu os visitantes para
saborear as comidas típicas.
Os workshops de artesanatos e danças, oficinas pelos

Por Celina Mitsuda

núcleos educativos, pesquisas,
fizeram a diferença na cultura.
As crianças interagiram com
histórias temáticas e lúdicas
para elucidar o valor da cultura.
A romântica Maria fumaça
estava presente para receber
os convidados e rememorar a
nostalgia da época com direito
as fotos.
Museu da imigraçao; Rua
VISCONDE DE PARNAÍBA, 1316
MOOCA. Vale a pena conferir.

Compra de medicamentos é
debatida na reunião da Frente
Parlamentar ISTs / HIV/Aids e
Tuberculose

Com atualmente 47 mil
pessoas em tratamento de HIV/
Aids, a preocupação com um
possível desabastecimento dos
medicamentos utilizados para
o tratamento foi debatida na
reunião da Frente Parlamentar
de Controle de ISTs / HIV/Aids
e Tuberculose, que aconteceu
na Câmara Municipal.
Apreensivo com a atual
situação da entrega de retrovirais, medicamentos utilizados
no tratamento de HIV/Aids, o
coordenador da Rede Paulista
de Controle Social da Tubérculos, José Carlos Veloso, destacou o corte no orçamento do
ano que vem para o Ministério
da Saúde, em R$ 3 bilhões, e de
R$ 400 milhões para o programa de HIV/Aids, e que poderá
atingir a cidade de São Paulo.
Segundo o coordenador
do setor de assistência da Secretaria Municipal de Saúde,
Robson Camargo, não chegou
a faltar medicamento para os
pacientes em tratamento de

HIV/Aids na cidade de São
Paulo, mas ele afirmou que
a dispensa de retrovirais,
que eram entregues para
durar três meses, passou
para um mês devido ao
aumento de consumo.
Camargo afirmou ainda
que o Ministério da Saúde
afirmou que a entrega dos medicamentos será normalizada na
segunda quinzena de novembro.
Os integrantes da Frente
Parlamentar questionaram Camargo se a Prefeitura poderá
realizar a compra dos medicamentos caso haja falta no futuro.
Em resposta, ele afirmou
que a medida já foi avaliada
pelo município e explicou que a
aquisição dos retrovirais é feita
pelo Ministério da Saúde. Para
que cidades ou Estados comprem o material é necessário a
comprovação de que haja falta
da droga e o Ministério afirmar
que não tem no Brasil para que
assim a compra possa ser feita
no exterior.
Para a coordenadora do
MOPAIDS (Movimento Paulistano de Luta contra a Aids), Patrícia Perez, elogiou a iniciativa.
“Para nós do movimento fica um
alívio, porque para nossa grande
preocupação é com a falta do
medicamento”, destacou.
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Primeira Feira de Estágio da Prefeitura terá oferta de 9 mil vagas
A Prefeitura de São Paulo e
o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE realizarão, nos dias
8 e 9 de novembro, uma Feira de
Estágio com 9 mil vagas em mais
de 20 secretarias municipais.
A ação também trará oportunidades de estágio de seis
horas diárias, uma nova opção
que vem para complementar as
oportunidades de 4 horas que já
são tradicionais.
O evento gratuito será realizado das 10h às 16h, na Galeria
Prestes Maia, com entrada pelo
Vale do Anhangabaú e acesso
pelas estações de metrô São
Bento e Anhangabaú, no centro
da capital, com acesso pelas

estações de metrô São Bento e
Anhangabaú.
MAIS OPORTUNIDADES
Sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes, a Lei nº
17.848/2022 possibilita a Prefeitura de São Paulo contratar

estagiários pelo período de seis
horas, com bolsa-estágio de R$
1.346,25 além de auxílio-refeição no valor de R$ 25,00 por dia
de estágio, o que representará
um aporte de cerca de R$ 550,
e auxílio-transporte R$ 8,80 por
dia de trabalho, em um valor

total de R$ 193,00. A nova Lei
atende a um pedido dos próprios estagiários, e tem como
objetivo tornar o Programa de
Estágio ainda mais atrativo e
com mais possibilidades para
os jovens.
“O programa de estágio na
Prefeitura de São Paulo tem
uma importância e dimensão
maiores do que um estágio
usual. Isso é devido à proporção da Prefeitura, seja em
tamanho – afinal são 124 mil
funcionários ativos -, seja na
variedade de assuntos e problemas lidados diariamente”,
avalia a Secretária de Gestão,
Marcela Arruda.

SP envia projeto sobre gratuiEstão abertas as inscrições
para o Vestibulinho das Etecs dade de transporte público
de 88 mil vagas, distri- para idosos de 60 a 65 anos
buídas entre os Cur-

Só até as 15h do
dia 18 de Novembro

Interessados em estudar em
uma das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza
(CPS) no primeiro semestre de
2023 têm até as 15 horas de 18
de novembro para se inscrever,
exclusivamente pela internet.
Para participar do processo seletivo, é preciso preencher a ficha
cadastral e efetuar o pagamento
da taxa, no valor de R$ 33. A
prova será aplicada no dia 18 de
dezembro, às 8 horas, e terá três
horas de duração.
O Vestibulinho oferece mais

sos Técnicos, Ensino
Médio Integrado ao
Técnico, Ensino Médio com diferentes itinerários formativos,
Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS),
Especializações Técnicas e vagas remanescentes de
segundo módulo.
Os cursos oferecidos, número de vagas e requisitos
para prestar o exame estão
disponíveis no site www.vestibulinhoetec.com.br. As Etecs
disponibilizam equipamentos
para a inscrição ao candidato
que não tenha acesso a computador e internet. O interessado
deve entrar em contato com a
unidade para agendar data e
horário, antes de ir ao local.

O governador Rodrigo
Garcia enviou à Assembleia
Legislativa o projeto de lei que
amplia a gratuidade da tarifa
do transporte público do sistema metropolitano para idosos
de 60 a 65 anos na faixa de
pobreza e extrema pobreza. A
proposta foi encaminhada em
caráter de urgência.
O Governo de São Paulo
prevê que o subsídio desta
gratuidade será da ordem de
R$ 112 milhões por ano. A medida está embasada em estudos
realizados pela Secretaria dos
Transportes Metropolitanos.
Para ter direito às passagens gratuitas, os idosos devem
estar inscritos no CadÚnico
do Governo Federal. Uma vez
que a proposta seja aprovada
pelos deputados e sancionada

pelo governador, o Estado de
São Paulo editará as normas
de cadastramento para acesso
ao benefício. Em todo Estado
de São Paulo, cerca de 110 mil
pessoas poderão ser beneficiadas com viagens gratuitas no
Metrô, trens da CPTM e ônibus
intermunicipais nas regiões
metropolitanas do estado. O
acesso do beneficiário ao sistema metropolitano será através
de bilhete eletrônico.

Prefeitura oferece vacina pentavalente que
combate várias doenças, incluindo meningite
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal da Saúde
(SMS), seguindo o Calendário
Nacional de Vacinação e o Programa Municipal de Imunização
(PMI), oferece gratuitamente a
vacina pentavalente às crianças
do município.
O imunizante é aplicado em
bebês aos dois, quatro e seis
meses e protege contra difteria,
tétano, coqueluche, hepatite B,
além de combater a bactéria
Haemophilus influenzae tipo b

(Hib), responsável por doenças
de transmissão respiratória,
sendo a mais grave a meningite.
Vale ressaltar que aos 15
meses de vida a criança recebe
uma dose de reforço – a DTP,
que imuniza novamente contra
difteria, tétano e coqueluche.
Este imunizante pode ser
administrado em crianças até
os 6 anos, 11 meses e 29 dias. A
partir dos 7 anos de idade, a vacina aplicada passa a ser a dupla
adulto (contra difteria e tétano).

Na cidade de São Paulo,
a imunização acontece diariamente nas Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) e Assistências
Médicas Ambulatoriais (AMAs)/
UBSs Integradas, das 7h às 19h.
É importante destacar que as
unidades também realizam a
atualização da caderneta de
vacinação, para isso basta levar
o documento ao equipamento
mais próximo da residência.
A melhor forma de proteção
dessas doenças graves é a vaci-

nação, recomendada para todas
as crianças a partir dos 2 meses.
Para encontrar uma UBS
mais próxima da sua residência, basta acessar a plataforma
Busca Saúde.

97219-2230
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Prefeitura cria auxílio a órfãos de vítimas de feminicídio É lei: Virada Odontológica
O prefeito Ricardo Nunes
sancionou o projeto de lei de
autoria do Executivo, aprovado
pela Câmara Municipal, que cria
o Auxílio Ampara na cidade de
São Paulo. A partir de agora, a
Lei estabelece o pagamento de
um salário-mínimo para crianças e adolescentes órfãos que
perderam a mãe em decorrência
de violência contra a mulher.
Segundo o prefeito, a legislação beneficiará jovens de
até 18 anos com o Auxílio e
acompanhamento da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania (SMDHC).
“Foi de nossa autoria a
proposta e agora estou sancionando para que os órfãos
de vítimas de feminicídio, que
moram na Cidade de São Paulo,

recebam uma ajuda mensal para
tocar a vida e possam vencer
esse trauma na medida do possível. O benefício será destinado
para aqueles que necessitam e
cumpram os requisitos estabelecidos, como não ter cometido
ato infracional, crime ou contravenção penal”, explicou Nunes.

CRITÉRIOS
Para serem beneficiados,
crianças e jovens devem estar
matriculados numa instituição
de ensino na capital e inscritos
no CadÚnico (Cadastro Único)
para receber o Auxílio. A legislação determina, também, que
estejam sob guarda oficializada

Situação de refugiados afegãos é debatida
na Comissão de Relações Internacionais
A chefe do escritório da
Acnur (Alto Comissariado das
Nações Unidas para Refugiados)
em São Paulo, Maria Beatriz
Bonna Nogueira, participou da
reunião da Comissão Extraordinária de Relações Internacionais. Maria Beatriz começou
a reunião explicando como a
agência vem atuando no acolhimento de 92 refugiados afegãos
que atualmente ainda estão
vivendo no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Segundo Beatriz, a Acnur
vem acompanhando a situação dos afegãos oferecendo o
apoio necessário para que estes
estrangeiros sejam acolhidos
da melhor maneira possível.
“Nosso trabalho ocorre de maneira conjunta com os municípios, Guarulhos e São Paulo,
e também com organizações
da sociedade civil parceiras do
Acnur que vêm oferecendo a
estes refugiados uma gama de
serviços, que vai desde a orientação na chegada ao país, até o
atingimento de sua autonomia
completa na nossa sociedade”,
afirmou ela.

A Acnur é uma agência da
ONU que oferece assistência
às pessoas refugiadas, além de
assegurar e proteger os direitos
desses estrangeiros em todo o
mundo.
Para a presidente da Comissão de Relações Internacionais,
Cris Monteiro, a participação
da representante da Acnur na
reunião foi importante para
saber como tem sido feito do
trabalho da agência da ONU com
os refugiados.
Ainda durante a reunião,
Maria Beatriz, representante
da Acnur, também reforçou a
importância da cidade de São

Projeto do Orçamento de 2023
indica R$ 43,14 milhões para a
Subprefeitura Mooca
Confira na tabela abaixo destaques da proposta de orçamento de
2023 para a Subprefeitura Mooca. O total previsto para a unidade,
que atende os distritos da Mooca, Água Rasa, Belém, Brás, Pari e
Tatuapé, na zona leste, é de R$ 43,14 milhões:

A Proposta de Lei Orçamentária Anual poderá sofrer alterações
sugeridas por munícipes e vereadores durante a fase de tramitação
no Legislativo paulistano. Assim, o montante destinado à Subprefeitura Mooca pode ser alterado. Por isso, participe das Audiências
Públicas e envie contribuições por meio do hotsite do Orçamento
2023. A ferramenta disponibiliza o calendário oficial das audiências
e traz as últimas notícias sobre a proposta.

Paulo, que sempre recebeu
muitos estrangeiros, ampliar
seus investimentos em políticas públicas de acolhimento
voltadas aos refugiados que
chegam na capital. “São Paulo
já tem um marco legal avançadíssimo quando o assunto é
o acolhimento de refugiados.
Capacidade técnica e a vontade
política nós já temos aqui, mas
precisamos de mais recursos
bem alocados nesse tema para
ampliar a acolhida e integração
desses estrangeiros refugiados.
E a Câmara é fundamental para
nos apoiar nesse processo”, defendeu Maria Beatriz.

por família acolhedora ou tutela
e, caso estejam inseridos em
ambiente familiar, a renda total
do lar não pode ultrapassar três
salários-mínimos.
Para que o Auxílio Ampara
seja mantido, será obrigatório
estar em dia com o calendário
nacional de vacinação e ter
frequência escolar mínima de
75%.
O limite de idade estabelecido pela Lei é 18 anos, porém
há a possibilidade de extensão
do pagamento do auxílio até
que o beneficiário complete
24 anos. Para isso, será exigido
parecer social para comprovar a
situação de vulnerabilidade ou a
matrícula num curso de graduação reconhecido pelo Ministério
da Educação.

busca promover a saúde
bucal na cidade de São Paulo
Visando ampliar o acesso da população à saúde
odontológica preventiva, o
Poder Executivo sancionou
a Lei nº 17.709/2021, que
inseriu no calendário da cidade de São Paulo a “Virada
Odontológica Permanente”,
a ser realizada anualmente
na semana do dia 25 de
outubro, Dia do Dentista.
A lei tem origem no PL (Projeto de Lei) 40/2021, do vereador Marcelo Messias (MDB)
– que também é dentista, e coautoria da vereadora Rute Costa
(PSDB). A primeira edição da virada foi realizada nesta semana

em 428 UBSs (Unidades Básicas
de Saúde), com ações conjuntas
do Poder Público, entidades da
sociedade civil, da iniciativa
privada, além de parceria com
instituições de Ensino Superior
da área odontológica de todo o
município.

II Expo Internacional da Consciência Negra
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Relações Internacionais
(SMRI) e da SPTURIS, promoveu
no Centro Cultural, a pré-estreia
da II Expo Internacional Dia da
Consciência Negra, que ocorrerá
em novembro.
No evento, foi apresentado
à jornalistas, influenciadores,
corpos consulares, secretarias
da administração municipal
e convidados a programação
oficial do evento, que ocorrerá
em novembro, na Expo Center
Norte. Nos dias 18, 19 e 20, ele
será aberto ao público em geral.
A II Expo Internacional Dia
da Consciência Negra celebrará
o Dia Nacional da Consciência
Negra, que é comemorado no
dia 20 de novembro, apresentando ao público 200 anos de
luta dos negros no nosso país,
a partir da independência. O
recorte de informações nas exposições, debates e shows visa
resgatar o protagonismo negro
na luta pela abolição.
O Expo Center Norte abrigará ambientes tecnológicos
e sensoriais. Palestrantes nacionais e internacionais trarão
reflexões entre o passado, o

presente e o futuro, apontando
e debatendo as raízes do racismo estrutural.
A II Expo é a parte da política pública “São Paulo, Farol de
Combate ao Racismo Estrutural”, parceria da SMRI e da Secretaria Municipal de Educação
(SME), e visa difundir a cultura
negra e reafirmar a capital paulista como indutora do debate
e das ações para promoção da
igualdade racial, no país, e na
América Latina.
A II Expo vai abordar os
porquês de o Brasil ser uma
sociedade em que o racismo
estrutural resulta em exclusão
social dos negros. O caminho

que a Prefeitura propõe, com
a política pública “São Paulo,
Farol de Combate ao Racismo
Estrutural”, é de uma mudança
cultural que tem início pelas
escolas. A ideia é levar a consciência do racismo estrutural
aos professores, profissionais da
educação e as crianças em uma
formação não racista.
Essa política pública tem
total apoio do prefeito Ricardo Nunes. O evento terá sua
abertura oficial no dia 17 de
novembro, com abertura ao público entre os dias 18 e 20 e será
realizado no Expo Center Norte,
que fica na Rua José Bernardo
Pinto, 333, na Vila Guilherme,

Limpa Nome: Febraban inicia mutirão de renegociação
de dívidas; veja como participar
Começa neste dia 1/11, o
Mutirão de Renegociação de
Dívidas realizado pela Febraban
(Federação Brasileira de Bancos)
em parceria com o Banco Central (BC), a Secretaria Nacional
do Consumidor (Senacon) e
Procons de todo o país. Até o
fim de novembro, pessoas endividadas terão a oportunidade
de negociar débitos e limpar o
nome com condições especiais.
Podem participar do mutirão
pessoas físicas com débitos em
atraso com bancos e demais tipos
de instituições financeiras, desde
que a dívida não esteja atrelada a
bens dados em garantia.
COMO PARTICIPAR
DO MUTIRÃO
As negociações podem ser
pedidas por meio da plataforma Consumidor.gov.br ou pelos
canais diretos das instituições
participantes, disponíveis na
página do mutirão.

No site do mutirão, o interessado
também terá acesso
ao link do Registrato,
sistema do Banco
Central que informa
todos os relacionamentos do cidadão
com o sistema financeiro. A página
permite a consultas
sobre informações
de dívidas com bancos e órgãos públicos, cheques
devolvidos, contas, chaves Pix
e operações de câmbio. A página da ação conjunta também dará acesso à plataforma
de educação financeira Meu
Bolso em Dia, da Febraban.
CAMPANHA
Neste ano, o mutirão alerta
os cidadãos sobre o superendividamento e a possibilidade de
pedir renegociação, conforme
previsto na Lei 14.181/21 . Pela

lei, os cidadãos superendividados têm direito a renegociar o
valor global do débito, simultaneamente com todos os credores. Segundo o BC, isso permite
acordos mais vantajosos do que
negociar uma dívida com cada
banco.
O BC orienta as pessoas com
suspeita de superendividamento
a não renegociar os débitos pelo
mutirão. Segundo o órgão, as
pessoas devem buscar ajuda
especializada nos órgãos de pro-

teção e defesa do consumidor,
cujos links estão disponíveis na
página da ação conjunta.
No último mutirão, realizado em março, foram negociados
1,7 milhão de contratos em atraso durante 25 dias. De acordo
com o BC, o endividamento das
famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) alcançou
52,9% da renda familiar disponível em agosto. Definido como
o valor atual da dívida e os rendimentos em 12 meses, o indicador caiu 0,4 ponto percentual
em relação ao mês anterior, mas
subiu 3,5 pontos no acumulado
em 12 meses.
O comprometimento de
renda, que equivale às parcelas
mensais divididas pela renda
mensal da família, atingiu 29,4%
em agosto, no maior nível desde
o início da série, em 2005. O indicador subiu 0,8 ponto percentual na comparação com julho e de
3,9 pontos em 12 meses.

Inscrições para o Programa Bolsa Trabalho sobre Governo de SP dobra atendimentos às vítimas
Fabricação Digital abrem dia 31 de outubro
de violência sexual no novo Hospital da Mulher
As inscrições para
as turmas de 2023 do
Programa Bolsa Trabalho: Juventude, Trabalho e Fabricação Digital
serão abertas em 31 de
outubro. O curso de formação profissional para
jovens de 16 e 20 anos,
oferece bolsa-auxílio
mensal de R$ 627,21 aos alunos
que frequentarem pelo menos
85% das atividades. As aulas são
ministradas nos Laboratórios
Públicos de Fabricação Digital
(FAB LAB LIVRE SP) e em outros
equipamentos públicos em
todas as regiões da cidade. As
inscrições devem ser realizadas
até 07 de novembro.
Para oferecer uma formação completa, fazem parte
também da grade curricular
do curso temas como direito
das juventudes, respeito à diversidade e Direitos Humanos,
cidadania ativa, projetos de vida

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
(SMDHC), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo e da Secretaria Municipal
de Inovação e Tecnologia.

e mundo do trabalho, além de
visitas a equipamentos sociais e
culturais da cidade de São Paulo,
estimulando nos jovens o senso
de pertencimento à cidade.
Algumas vagas são exclusivas para jovens do Serviço de
Acolhimento Institucional para
Crianças e Adolescentes (SAICA),
Medida Socioeducativa em Meio
Aberto (MSE/MA) e Liberdade
Assistida (LA) da Fundação Casa.
O programa já formou aproximadamente 800 jovens da cidade.
O Programa Bolsa Trabalho
é uma parceria da Coordenação
de Políticas para Juventude da

QUEM PODE SE INSCREVER
Podem se inscrever no
Programa Bolsa Trabalho jovens
com idade entre 16 e 20 anos,
moradores da cidade de São
Paulo há no mínimo 2 anos, que
estejam matriculados na escola
ou que já tenham concluído o
ensino médio, desempregados
há no mínimo 6 meses e sem
receber seguro-desemprego, e
que pertençam a famílias cuja
renda por pessoa seja de até
meio salário mínimo.
O programa oferece bolsa-auxílio mensal no valor de R$
627,21 aos alunos que apresentem frequência mínima de 85%
nas atividades.

O governo de SP
entregou as novas instalações do programa
Bem-me-quer no novo
Hospital da Mulher, na
região central da capital.
A iniciativa vai permitir
dobrar o número de
atendimentos às vítimas
de violência sexual.
O serviço, que é referência internacional
em assistência às mulheres, crianças e meninos
até 14 anos vítimas de violência
sexual, funciona 24 horas por dia
e conta com equipe multidisciplinar especializada, composta
por ginecologistas, pediatras,
psicólogos, assistentes sociais,
terapeutas e médicas legistas,
ofertando atendimento integral
humanizado sem a necessidade
de encaminhamento a outro
serviço de saúde para o atendimento.
Todas as vítimas recebem o

apoio à prevenção da gravidez
decorrente da violência sexual,
incluindo a realização dos abortos previstos em lei, tratamentos
para traumatismos genitais, contracepção de emergência, medicação para evitar infecções por
HIV, hepatites e outras infecções
sexualmente transmissíveis.
O programa oferece também, por meio de parceria entre
as Secretarias da Saúde e de
Segurança Pública e a Defenso-

ria Pública do Estado, todo
suporte jurídico e policial
para as vítimas. Caso queiram, elas poderão registrar
o boletim de ocorrência
e realizar na unidade um
exame de corpo de delito
com profissionais do IML.
A vítima também poderá
receber orientação gratuita
da Defensoria.
A parceria com a Secretaria de Segurança Pública
também permite que as
vítimas que procurarem inicialmente uma delegacia da Capital
para denunciar uma agressão
sofrida tenham gratuitamente
uma viatura policial descaracterizada para transportá-las até o
Hospital da Mulher.
O novo Hospital Pérola
Byington, agora também chamado de Hospital da Mulher fica
na Avenida Rio Branco, 1.162
– Campos Elíseos. A estação de
metrô mais próxima é a Luz.
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ARIES - Está muito lúcido, objetivo e eficaz marcando pontos em
todas as situações que se envolver.No setor sentimental não aceite
opiniões ou que se metam demasiado na sua vida, o seu coração
é o seu melhor amigo. No setor profissional todos os negócios ou
investimentos em que se envolver, desde que estruturados e calculados, darão
bons resultados.
TOURO - Deverá fazer um esforço para controlar todas as suas
energias que estarão exaltadas e poderão mesmo ser a causa para
algumas reações inesperadas. No setor sentimental tende a desinteressar-se de uma situação que abraçou anteriormente. Apesar de
algumas contrariedades no setor profissional, conseguirá contornar todos os
obstáculos.
GÊMEOS - A conjuntura marca o fator de transformação que destrói
as coisas, embora confira a probabilidade de serem reconstruidas.
Passará por dificuldades súbitas para as quais não encontrará saída
imediata.Possibilidade de afastamento de um amigo muito íntimo. Novas opiniões e opções a nível profissional, entrará numa fase mais positiva.
CÂNCER - A conjuntura permite adotar posturas fortes. Conseguirá
pôr a sua vida em ordem. No setor sentimental os seus planos poderão ser subitamente alterados. Tendência para novos impulsos na
vida profissional, nomeadamente através de financiamentos. A influência de
amigos poderá ser crucial para desbloquear situações.
LEÃO - Aconselha-se a não atuar de forma impulsiva. Reaja apenas
com base em informações seguras e obterá bons resultados. No
setor sentimental seja mais transparente. No setor profissional mantenha sempre a calma e eficácia que tem demonstrado até agora.
Terá algumas alterações profissionais, mas todas serão benéficas.

Culinária

Abóbora recheada
INGREDIENTES: meia
abóbora japonesa média; 1
colher (chá) de óleo; meia
cebola picada; 1 colher
(chá) de sal; 250 g de queijo
minas frescal light cortado
em cubos pequenos; 250 g
de peito de peru light cortado em cubos pequenos;
1 xícara (chá) de maionese;
1 colher (chá) de salsinha picada; 2 claras; 1 colher (sopa) de
queijo parmesão ralado.
MODO DE PREPARO: Retire as sementes da abóbora e
numa panela grande, coloque
a abóbora, cubra com água e
cozinhe por 30 minutos ou até
ficar macia.
Escorra, retire com cuidado
a polpa e reserve a casca. Preaqueça o forno em temperatura
média (180°C).
Em uma panela média,
aqueça o óleo em fogo médio
e doure a cebola. Junte a polpa
da abóbora reservada e o sal.
Refogue por 2 minutos.
Acrescente o queijo, o peito
de peru, metade da maionese e
a salsinha.

VIRGEM - A conjuntura revela mensagem positiva de progresso
através da aproximação de pessoas certas, com afinidades e objetivos compatíveis com os seus. No setor sentimental necessidade de mostrar uma maior flexibilidade. Possibilidade de algumas
surpresas no plano financeiro. Concentre-se no trabalho de forma a obter os
resultados pretendidos.
LIBRA - Dê atenção às pessoas que o rodeiam, tentando compreender os seus problemas e preocupações. Prudência nas suas relações profissionais, a impulsividade será prejudicial. No setor sentimental tendência a solidão e isolamento. Plano profissional sem
alterações. Recomenda-se uma certa contenção de despesas.
ESCORPIÃO - Corre o risco de sentir-se incompreendido. Caso
tenha que fazer opções, nomeadamente a nível profissional, pondere muito bem todas as circunstâncias. O setor sentimental estará
particularmente exigente em relação às promessas feitas ou compromissos assumidos. Deve dedicar-se à família. Favorecidas as ligações com
os signos de Fogo.

Misture e transfira para a
abóbora reservada. Coloque-a
em uma assadeira média (33 x
23 cm) e reserve. Na batedeira,
bata as claras em neve. Misture
delicadamente o restante da
maionese, sem bater. Espalhe
sobre o recheio da abóbora e
polvilhe o queijo ralado. Leve
ao forno por 20 minutos ou até
dourar. Sirva em seguida.

SOLUÇÃO:

SAGITÁRIO - Conjuntura não muito favorável, que revela confusão,
desorientação e alguma inconsistência nos caminhos. No setor sentimental as relações já existentes passarão por algumas tensões,
dado a acomodação. O plano profissional é o mais sólido, embora possa não
lhe parecer muito satisfatório. Na saúde terá altos e baixos.
CAPRICÓRNIO - A conjuntura assinala movimentos e melhorias
num curto espaço de tempo, de forma repentina. Sentirá forças para
correr riscos. No setor sentimental tendência a fazer substituição na
direção dos seus afetos. Êxito no setor profissional. Possibilidade de
progressão profissional, por exemplo, novo posto hierárquico.
AQUÁRIO - Um período favorável aos nativos que vão sentir-se
tranquilos e muito confiantes. Nos seus relacionamentos afetivos
terá o apoio e o carinho que necessita para poder viver mais feliz.
No setor profissional a semana comporta importantes vitórias, algumas podem mesmo surpreender, não cruze os braços perante obstáculos que
serão facilmente superados.
PEIXES - Podem ocorrer imprevistos, embora a tendência seja para
que tudo decorra de acordo com o que programou. Não deixe que
nada abale a sua confiança. No setor sentimental há maior destaque para as ligações conjugais e parentais. No setor profissional
excelente período para intercâmbios, quer sejam técnicos, culturais ou mesmo
negociais.

Saiba como a alimentação influencia
na saúde dos cabelos
Tratar os cabelos com cremes específicos, hidratações e
evitar químicas, é fundamental.
Contudo, cuidar do corpo é um
passo importante para conquistar fios bonitos e saudáveis.
Segundo Renata Ayd, dermatologista e pós-graduada
em medicina estética, as dietas
influenciam diretamente na
saúde dos cabelos. Inclusive,
algumas acabam se tornando
a causa principal da queda de
cabelo.
De acordo com a profissional, quando o aporte nutricional
é diminuído, os cabelos e unhas
que estão sempre em crescimento deixam de receber a mesma
quantidade de nutrientes. “Isso
provoca a queda, diminuição da
hidratação e da velocidade de
crescimento”, alerta.
ALIMENTOS QUE MELHORAM
A SAÚDE CAPILAR
Alguns alimentos têm poderes incríveis e podem trazer
resultados brilhantes para os cabelos. “O ômega 3, por exemplo,
deixa os cabelos com mais brilho
e mais sedosos. Várias vitaminas,
como a B5 e a B12, também
atuam positivamente nos fios”,
cita a dermatologista Michele
Haikal, formada em Medicina
pela Univás e em Dermatologia
Clínica, Estética e Cirúrgica na
Harvard Medical School.
COMO FORTALECER
OS CABELOS?
A dermatologista Renata
Ayd ressalta que a vitamina C,
a biotina e o colágeno também
são importantes para cabelos
saudáveis. “Além das vitaminas
citadas, pode ser necessário

tratamento hormonal em alguns
casos de queda”, ressalta. Além
disso, também é importante o
consumo adequado de água.
CABELOS SÃO
REFLEXO DA SAÚDE
Cabelos bonitos, são cabelos saudáveis. Por isso, é preciso
cuidar da saúde como um todo.
Se falta algum nutriente para o
corpo, por exemplo, os fios podem ser prejudicados. Conforme
explica a dermatologista Michele Haikal, para o organismo,
o cabelo não é tão importante
quanto a parte vital.
“Então, se todos se mantiverem saudáveis, com alimentação
adequada, mantendo seus níveis
de cortisol (hormônio do estresse) adequados, com um bom
estilo de vida, os cabelos bonitos
serão consequência”, analisa a
profissional.
ALIMENTOS QUE NÃO
FAZEM BEM PARA OS FIOS
De acordo com Michele
Haikal, existem alimentos que
não fazem bem para a saúde de
um modo geral, e, consequentemente, não fazem bem para a

saúde capilar, são eles: agrotóxicos, gordura trans, glúten, lácteos, conservantes e refrigerantes.
MUDANÇAS NOS FIOS
Não existe uma idade para
começar a se preocupar com
os fios, mas cada fase exige sua
atenção. “Na adolescência, há
uma mudança grande no padrão
dos fios, que costumam afinar
quando os hormônios afloram.
Aqueles cabelos mais hidratados
e fáceis de pentear da infância,
tendem a ficar mais ressecados”,
explica Renata Ayd.
Outra fase que exige um
pouco mais de atenção é entre
os 25 e 30 anos. “Costuma começar uma baixa hormonal em
função do organismo priorizar o
cortisol por conta do estresse, e
aí a necessidade de prevenção
da queda e/ou fraqueza dos fios
com suplementação adequada,
de acordo com os exames e
história de cada paciente”, completa Michele Haikal.
Por isso, além de investir em
bons produtos para os cabelos, é
necessário cuidar da alimentação,
praticar atividade física e procurar
formas de reduzir o estresse.

INCLINA, ó Deus, os teus
ouvidos à minha oração, e não
te escondas da minha súplica.
Atende-me, e ouve-me; lamento
na minha queixa, e faço ruído,

Pelo clamor do inimigo e por
causa da opressão do ímpio;
pois lançam sobre mim a iniqüidade, e com furor me odeiam.
Eu, porém, invocarei a
Deus, e o SENHOR me salvará.
De tarde e de manhã e ao meio
dia orarei; e clamarei, e ele
ouvirá a minha voz. Livrou em
paz a minha alma da peleja que
havia contra mim; pois havia
muitos comigo.
Deus ouvirá, e os afligirá.
Aquele que preside desde a
antiguidade (Selá), porque não
há neles nenhuma mudança, e
portanto não temem a Deus.

Dica de Saúde
Comer chocolate pode promover
o alívio de cólicas menstruais
Cientistas da Universidade Manisa Celal
Bayar, na Turquia, realizaram uma pesquisa com
84 voluntárias entre 18 e
25 anos e pontuaram que
comer chocolate pode
ajudar no alívio das cólicas menstruais.
Rico em substâncias
de efeito estimulante e
antidepressivo, o chocolate, quando ingerido,
pode desencadear uma sensação de prazer e conforto, amenizando os sintomas.
Alexandra Corrêa de Freitas, nutricionista e professora
do curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina, explica
que, para obter os benefícios
do chocolate, o recomendado
é consumir diariamente ou
no mínimo de 3 a 5 vezes por
semana.
É interessante priorizar o
consumo de chocolates com
maior concentração de cacau,
sendo o ideal aqueles que tenham no mínimo 70% do ingrediente.
“A quantidade aconselhada
deve ser de 30g ao dia, o que
seria equivalente a 2 a 3 quadradinhos das barras de chocolate. É realmente importante
atentar-se à quantidade e tipo
do chocolate escolhido, pois
em excesso pode aumentar os
níveis de glicose e colesterol no
sangue, favorecer o ganho de
peso”, esclarece ela.
O cacau é um ingrediente
que possui flavonoides, substâncias que fazem bem à saúde.

Diante disso, quanto maior o
teor do cacau no chocolate,
maiores são os benefícios. Isso
significa que quanto mais amargo for o chocolate, melhor.
Vale ressaltar que o chocolate ao leite também contém
alguma quantidade de flavonoides, porém pouca. Em razão do
fato de não possuir cacau em
sua composição, o chocolate
branco não traz vantagens adicionais para a saúde.
COMER CHOCOLATE É BOM,
POR QUÊ?
“Primeiramente porque o
chocolate faz parte do nosso
hábito alimentar e é um alimento apreciado pela maioria
das pessoas. Então, comer o
que se gosta com prazer e sem
culpa é sempre bom.
Além disso, considerando
os benefícios que podem trazer
à saúde, fica ainda melhor. Por
esta razão, manter o chocolate
em sua dieta pode fazer bem.
Apenas, atente-se as quantidades e ao tipo de chocolate escolhido”, conclui a nutricionista
Alexandra Corrêa de Freitas,

Na última Copa do Mundo com
32 seleções, cada uma das 32 subprefeituras vai representar uma nação
A reunião mensal de planejamento entre os 32 subprefeitos
da capital paulista e a Secretaria
Municipal das Subprefeituras
(SMSUB), que aconteceu nesta
terça-feira (25/10), terminou
com o anúncio da reforma e pintura de pelo menos uma quadra
poliesportiva por subprefeitura,
que vai representar cada uma
das 32 seleções que participam
da Copa do Mundo.
A pintura das quadras tem
como arte a bandeira estilizada
do país que cada Subprefeitura
representa. Os desenhos foram
criados por técnicos, engenheiros, arquitetos, que trabalham
na assessoria técnica de obras e
serviços da SMSUB.
A reforma abre o mês da
Copa e as quadras vão receber alambrado, redes, traves e
conserto do piso onde houver
necessidade. Orçada em 9 milhões de reais, a reforma vai ser
feita antes do início dos jogos no
Catar. A escolha dos locais contemplados levou em consideração critérios como a localização
e, nos casos de empate, houve
sorteio realizado na SMSUB para
a escolha.
A Copa do Catar é a última
em que o número de seleções
de países coincide com o de subprefeituras da capital paulista. A
FIFA decidiu que na próxima, em
2026, serão 48 seleções.
A representação de cada
subprefeitura gerou expectativa
entre os subprefeitos. Cada um
escolheu um disco de plástico
que trazia dentro a bandeira do
país que ia representar. O primeiro a sortear foi o subprefeito

de Parelheiros, Marco Antonio
Furchi. A Subprefeitura, que é a
maior da capital paulista, ficou
com a Sérvia, que tem um povo
que também é apaixonado por
futebol. O Brasil saiu no décimo
quarto sorteio. A Subprefeitura
de São Miguel vai representar o

país na sua quadra poliesportiva.
Fernando José Velucci abriu o
disco de onde saiu, a bandeira
do país.
Se é fato que toda São Paulo
vai torcer por nossos jogadores,
que a sorte de São Miguel Paulista acompanhe a nossa seleção!

Confira agora o que cada Sub vai representar:
Aricanduva/Formosa/Carrão
- Equador
Butantã - Camarões
Campo Limpo - Canadá
Capela do Socorro - Espanha
Casa Verde - Croácia
Cidade Ademar - Austrália
Cidade Tiradentes - Polônia
Ermelino Matarazzo - Gana
Freguesia/Brasilândia - Tunísia
Guaianases - México
Ipiranga - Coréia do Sul
Itaim Paulista - Marrocos
Itaquera - Arábia Saudita
Jabaquara - Catar
Jaçanã/Tremembé - Uruguai
Lapa - País de Gales

Mboi Mirim - Bélgica
Mooca - Inglaterra
Parelheiros - Sérvia
Penha - Estados Unidos
Perus - França
Pinheiros - Holanda
Pirituba/Jaraguá - Alemanha
Santana/Tucuruvi - Dinamarca
Santo Amaro - Costa Rica
São Mateus - Senegal
São Miguel Paulista - Brasil
Sapopemba - Portugal
Sé - Suiça
Vila Maria/Vila Guilherme Argentina
Vila Mariana - Irã
Vila Prudente - Japão
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Inauguração da piscina pública e gratuita do
Clube Arthur Friedenreich
Excelente notícia para a
Vila Prudente e toda a região! A
Vereadora Edir Sales anunciou,
na última quinta-feira, 27 de outubro, que as piscinas do Centro
Esportivo Arthur Friedenreich
já estão abertas para toda a
população.
As instalações atenderão
com qualidade os moradores do
bairro e também de outras regiões do entorno, como Mooca e
Sapopemba, oferecendo vestiários, acessibilidade, salva-vidas,
segurança, piscina infantil, além
das quadras, campo e ginásio
poliesportivo que fazem parte
do clube.
“A reinauguração desta piscina é um marco na história da
nossa região. Por várias décadas,

Vereadora Edir Sales apresenta a piscina para os moradores.
muitos moradores utilizaram
este equipamento e contam
histórias maravilhosas de suas
infâncias e adolescência. Foram

6 anos de espera pela reforma,
mas agora, na véspera do verão,
a população ganha este verdadeiro presente que será uma
refrescante opção de esporte
e lazer”, ressaltou a Vereadora
Edir Sales. Agradeço ao Prefeito
Ricardo Nunes e ao Secretário
de Esportes Cacá Vianna, por
nos atenderem nesta importante
solicitação.
A piscina funciona de terça-feira a domingo, das 8h30 às 12h
e das 13h às 16h30, com acesso

mediante a apresentação de
carteirinha.
Os interessados em tirar a
carteirinha para uso da piscina
devem comparecer à Secretaria do Centro Esportivo Arthur
Friedenreich, que funciona de
segunda a sexta-feira, das 9h às
11h e das 14h às 16h, portando
os seguintes documentos:
RG; CPF; Cartão do SUS;
Comprovante de residência em
seu nome ou de familiares (Luz/
Água/Telefone).

Black Friday 2022: Como não cair em golpes?
A Black Friday está se aproximando e os consumidores
devem ficar bem atentos.
Isto porque o Brasil ocupa o
segundo lugar no ranking de países da América Latina que mais
sofrem ataques cibernéticos.
Entre janeiro a junho deste
ano foram 31,5 bilhões de tentativas de invasão, segundo levantamento da Fortinet, empresa
americana responsável por
realizar pesquisas e desenvolver
softwares e cibersegurança.
Durante a Black Friday os
especialistas afirmam que o

número de golpes e e-commerces fraudulentos também
aumente.
Em 2021, segundo levantamento feito pela desenvolvedora
de soluções em cibersegurança
global Check Point Research, a
quantidade de sites e e-commerces fraudulentos cresceu 178%
em comparação ao ano anterior,
no período de seis semanas antes da data, um número considerado recorde em todo o mundo.
Diante disso é importante
conferir dicas para não cair em
golpes na Black Friday.
DICAS PARA COMPRAR NA
BLACK FRIDAY SEM CAIR
EM GOLPES:
• Sempre desconfie de promoções milagrosas ou ofertas
duvidosas
• Prefira acessar sites conhecidos e confira sempre se o
endereço do site é o verdadeiro.
Como forma de garantir, não clique em links e digite o endereço
no navegador

• Utilize sempre o cartão virtual
para efetuar compras na internet
• Desconfie de
sites que tenham
como forma de pagamentos apenas
Pix e TEDs
• Nunca clique
em links de promoções enviadas por
e-mail, SMS, redes
sociais e WhatsApp
•Desconfie de
mensagens SMS informando
transações que você não reconheça e que pedem para telefonar para uma Central 0800
• Se receber uma ligação do
banco, desligue na hora e procure o gerente de sua conta, de
preferência, em outro aparelho
de telefone. Ressaltamos que o
banco nunca pede seus dados
por telefone
• Se for pagar a compra com
boleto, confira quem é a em-

INSS confirma o pagamento do
13º salário em novembro
Já está confirmado que o Instituto
Nacional de Seguro
Social (INSS) fará o
pagamento do 13º
salário dos aposentados e pensionistas
de forma antecipada,
no mês de novembro,
em cota única. Nem todos os
cadastrados receberão a verba.
Entre os 36 milhões de brasileiros beneficiários, cerca de 31
milhões terão direito à parcela
do final do ano.
O 13º salário será pago aos
aposentados e pensionistas do
INSS entre os meses de novembro e dezembro, de acordo com
o calendário da autarquia. A ordem de pagamento foi definida
pelo último dígito do número de
cadastro do beneficiário (NIS).
Qual o valor do
13º salário do INSS?
Cada beneficiário do INSS
será contemplado com uma
parcela do 13º salário que seja
proporcional aos meses em que
recebeu a sua aposentadoria,

Equipe de salva-vidas treinada.

presa beneficiária que aparece
no momento do pagamento do
boleto, no aplicativo ou site do
banco. Se o nome for diferente
da marca ou empresa onde a
compra foi feita, a transação não
deve ser realizada
• Em lojas físicas e shoppings,
passe você mesmo o cartão na
maquininha em vez de entregá-lo
para outra pessoa, sempre confira
o valor antes de digitar a senha
e proteja o código de segurança
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pensão ou auxílio. O segurado
pode consultar o valor da sua
cota no aplicativo Meu INSS ou
através do site Meu INSS.
Nem todos os segurados do
Instituto Nacional de Seguro Social receberão a 13ª parcela do
benefício. Confira as categorias
que serão contempladas e as
que não recebem o pagamento.
Quem tem direito ao
13º salário do INSS?
Aposentadoria; Pensão por
morte; Auxílio-doença; Auxílio-acidente; Auxílio-reclusão.
Quem NÃO recebe
13º salário do INSS?
Benefício de Prestação Continuada (BPC) Renda Mensal
Vitalícia (RMV)

Copa do Mundo: Dias de jogos
do Brasil serão FERIADOS?
Falta pouco para
o início da Copa do
Mundo de Futebol, o
evento sempre movimentou a população
brasileira. Essa edição da competição
tem jogos do Brasil
em dias da semana
o que gera bastante
expectativa por parte
dos trabalhadores.
É tradição do povo brasileiro
acompanhar os jogos do Brasil
na Copa do Mundo, afinal, são
5 títulos mundiais (2002, 1994,
1970, 1962, 1958). No entanto,
os jogos do Brasil no campeonato
acontecerão exatamente em dias
semanais e em horário comercial, ou seja, dias de trabalho.
Dias de jogos da
Copa do Mundo são feriados?
Oficialmente falando, não,
os dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo não são
considerados feriados. No entanto, nada impede que seja decretado pelo Poder Executivo, seja
federal, estadual ou municipal.
Ou seja, é necessário acompanhar as publicações feitas
pelos governantes sobre o assunto para saber como esses dias
funcionarão, se as atividades
serão mantidas, se o horário de
trabalho será reduzido ou não.
Se o feriado for decreta-

do as empresas têm
duas opções: liberar os
empregados no dia ou
remunerar em dobro
para que eles cumpram
a jornada de trabalho.
Caso seja adotado ponto facultativo, é o funcionário quem decidirá
se vai comparecer ao
trabalho ou não. Isso
vale para os trabalhadores do serviço público.
No caso das empresas privadas, é importante conferir
diretamente com a gestão quais
os procedimentos que serão
adotados, algumas empresas
oferecem ao funcionário a oportunidade de assistir aos jogos no
trabalho, outras adotam o meio
expediente.
Dias de jogo do Brasil
na Copa do Mundo
24/11 – Brasil x Sérvia – 16h
28/11 – Brasil x Suíça – 13h
02/12 – Brasil Camarões – 16h
Caso continue na competição, os demais jogos acontecerão nas seguintes datas:
05 e 06/12 – Oitavas de final
– 16h
09 e 10/12 – Quartas de final
– 12h
13 e 14/12 – Semifinal – 16h
17/12 – Terceiro lugar – 12h
18/12 – Final – 12h
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Ginastas Juventinas brilham
na Copa Corpo em Ação

União da Mooca goleia

Jogando amistosamente no seu mando de campo, a equipe do
União da Mooca goleou o time Maria Curso de São Mateus pelo
placar de 4 a 1. O time da Mooca jogou uma belíssima partida nos
dois tempos de jogo e mereceu a vitória.

Master Moocafogo 0 a 1 Villas
No último final de semana
(15/10 e 16/10), foi realizada
a Copa Corpo em Ação e as
ginastas juventinas do Pré- Treinamento realizaram excelentes
apresentações. E as ginastas do
Treinamento competiram em
alto nível e representaram lindamente o Clube Atlético Juventus.
Veja os resultados:
Ana Beatriz- Juvenil Intermediário
4° lugar geral / 5° lugar bola
7° lugar mãos livres
Marcela- Adulto Intermediário
1° lugar geral / 1° lugar arco
5° lugar mãos livres
Sara Monso
6° lugar bola

Jogando amistoPietra Sposito
samente
nesse último
6° lugar geral /7° lugar mãos
domingo,
a equipe
livres / 2° lugar bola
Master do Moocafogo
Yasmin Antoniassi
perdeu para o time
8° lugar geral /2° lugar maças
Villas FC de Vila Carrão,
pelo placar de 0 a 1. A
Manuella Manfre
equipe Mooca jogou
9° lugar Geral /2° lugar arco
bastante desfalcada,
1° lugar maças
o que contribuiu para
Beatriz Silva
um menor desempe6° lugar geral /6° lugar bola
nho.
6° lugar maças
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GP São Paulo de Fórmula 1
deve movimentar cerca de
R$ 1 bilhão na economia
Realizado entre
os dias 11 e 13 de
novembro, o Grande
Prêmio São Paulo de
Fórmula 1, que marca
os 50 anos do evento
no Brasil, irá movimentar cerca de R$ 1
bilhão na economia
da cidade com um
público estimado de
230 mil pessoas. Os dados foram apresentados pelo prefeito Ricardo
Nunes durante coletiva de imprensa.
“São Paulo é a casa da Fórmula 1 no Brasil, mas a gente também tem outros objetivos que é gerar empregos, oportunidades e,
também, de fazer uma grande divulgação da nossa cidade para o
mundo já que a corrida é transmitida para mais de 180 países”, disse
o prefeito Ricardo Nunes.
Segundo Nunes, o público que acompanha o evento na cidade
deve aumentar em cerca de 30% em relação ao ano passado. Foram
181.711 pessoas que participaram no ano passado e devemos passar
de 230 mil pessoas esse ano, gerando um impacto na economia da
cidade na casa de R$ 1 bilhão”, afirmou.
Cerca de 75% do público que irá acompanhar o evento não reside na cidade de São Paulo, sendo 25% do interior do estado, 40%
de fora do estado e 10% se deslocam do exterior.

Virada Esportiva terá fim de
semana de atividades gratuitas

Sarah Carmo
5° lugar geral / 5° lugar bola
2° lugar maças
Dupla infantil: 2° lugar
Dupla juvenil: 3° lugar
Parabéns a todas as ginastas!

Arco Verde perde em casa

A equipe do Arco Verde jogou no seu mando de campo e acabou
perdendo para o time CR Pioneiros de São Mateus por 0 a 2. A equipe
da Mooca criou várias oportunidades de gols, mas os atacantes não
estavam inspirados no momento da finalização.

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer (SEME) promove nos dias 5 e 6 de novembro
a Virada Esportiva 2022 com
o tema Desperte o esportista
que existe em você. O evento é
realizado desde 2007 e faz parte
do calendário oficial da cidade.
Tem como objetivo promover a
prática de atividades físicas, esporte e lazer, além de combater
o sedentarismo e estimular a
ocupação dos espaços públicos

pela população. Serão mais
de mil eventos em todas as
regiões de São Paulo.
As atividades propostas são para todas as idades: crianças, adolescentes,
adultos, idosos e pessoas com deficiência. Serão
mais de mil atividades. A
programação está no site
prefeitura.sp.gov.br/viradaesportiva.
A Virada Esportiva já reuniu
público de 3 milhões, sendo um
dos eventos com maior número
de participantes no mundo. Neste ano, a Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer conta com
a parceria da Secretaria de Estadual de Esportes de São Paulo.
O evento contará com padrinhos e madrinhas que vão ajudar
o paulistano a colocar o esporte
em sua vida, com mensagens
de incentivo nas redes sociais e
também em alguns eventos.

