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A Prefeitura de São Paulo en-
tregou, na manhã do dia 27/03, 
271 viaturas para renovar a frota 
da Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) e 64 veículos que pas-
sam a compor a frota utilizada 
pelas equipes da Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET) em 
campo no atendimento de ocor-
rências. Durante a solenidade, o 
prefeito Ricardo Nunes também 
assinou a autorização para con-
tratação de 500 novos guardas 
civis metropolitanos, além dos 
mil que já estão em treinamento.

“A gente vai cada vez mais 
reforçar a nossa Guarda Civil 
Metropolitana e a Secretaria de 
Segurança Urbana, destacou o 
prefeito Ricardo Nunes. “Nós 
temos que sempre buscar o re-
conhecimento da população ao 
nosso trabalho, isso demonstra 
que estamos no caminho corre-
to. Nós estamos aqui para servir 
a população”, completou.

A iniciativa visa modernizar 
a frota da Guarda Civil Metropo-
litana, melhorando a sua infra-
estrutura e, assim, oferecendo 
mais apoio técnico aos guardas. 
A renovação foi iniciada e toda 
a frota será substituída. Por es-

Prefeitura moderniza frota de veículos da GCM e 
anuncia a contratação de mais 500 guardas
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tarem em regime de locação, a 
cada período de renovação dos 
contratos, os automóveis da 
GCM são trocados.

Os veículos serão distri-
buídos entres as Inspetorias 
Regionais dos 5 Comandos Ope-
racionais e as Inspetorias Espe-
cializadas da Guarda, como a 
Inspetoria do Canil, Inspetoria de 
Ações com Motocicletas (IAMO), 
Inspetoria de Defesa das Mulhe-
res e Ações Sociais e Inspetoria 
(IDMAS) de Operações Especiais 
(IOPE).

Recentemente, a Prefeitura 
de São Paulo também adquiriu 
mais 110 motos para a corpora-
ção. Atualmente as motos estão 
em processo de emplacamento e 
serão entregues no próximo mês.

A GCM atua no patrulhamen-
to comunitário e preventivo em 
todas as regiões da cidade, atra-
vés de rondas periódicas, além 
de ações de proteção às áreas de 
interesse ambiental e a segurança 
das mulheres vítimas de violência 
doméstica, garantindo o cumpri-
mento das medidas protetivas. 

A Guarda também participa de 
operações em apoio aos demais 
órgãos de segurança, bem como 
realiza a proteção dos agentes 
públicos durante a execução dos 
serviços municipais.
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A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer (SEME), 
abre inscrições para o Clube 
Escola. O programa oferece 
a crianças e adolescentes, no 
contra turno escolar, atividades 
físicas e esportivas organizadas 
e orientadas por meio de aulas 
regulares.  

Em sua primeira etapa, em 
2023, serão oferecidas aulas de 
futebol de campo e esportes de 
areia, como futevôlei, beach vô-
lei, beach tênis e beach soccer. 

O projeto deverá atender 
mais de três mil crianças, em 
diversos Centros Esportivos na 
cidade de São Paulo, durante 

Segunda a sexta das 8h00 às 17h45 - Sábado das 8h00 às 12h00
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Equipes APD dão suporte e acompanhamento a 
pessoas com deficiência intelectual

Estado de SP oferece mais de 120 mil vagas de 
cursos para o mercado de trabalho

A Prefeitura,  por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), 
criou em 2010 a estraté-
gia APD (Acompanhante 
da Pessoa com Deficiên-
cia), que oferece suporte 
e apoio para o cuidado 
em saúde de pessoas com 
deficiência intelectual nos 
diferentes ciclos de vida. 
O objetivo da Área Técnica 
Saúde da Pessoa com Deficiên-
cia foi ampliar o protagonismo 
e a participação destas pessoas 
na sociedade.

A estratégia APD conta atu-
almente com 28 equipes e está 
presente em grande parte dos 
Centros Especializados em Rea-
bilitação (CERs) da capital que 
atendem na modalidade de re-
abilitação intelectual. O progra-
ma conta com 278 profissionais 
como enfermeiros, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, fono-
audiólogos e acompanhantes 
de saúde da pessoa com defi-
ciência, que têm como objetivo 

Prefeitura abre inscrições para o Clube Escola

o período de sua vigência, em 
parceria com o Instituto Futuros 
Craques. 

Os Centros Esportivos aten-
didos pelo Clube Escola, atu-
almente, são: CE Mooca, CE 
Jardim São Paulo, CE Ermelino 

Matarazzo, CE Butantã, CE Acli-
mação e CE Sapopemba. 

Mais informações podem 
ser obtidas no site da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, 
e em todas as redes sociais da 
SEME: @semesportes. 

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico lançou nesta 
quarta-feira (29) o Programa 
Qualifica SP, iniciativa do Gover-
no de São Paulo que vai oferecer 
mais de 120 mil vagas para cur-
sos de qualificação na área de 
tecnologia da informação, com 
vagas exclusivas para mulheres 
e PcDs.

Além disso, ao final do cur-
so, aqueles que se formarem 
terão a oportunidade de con-
correr a vagas de trabalho e 
estágio em empresas parceiras. 
As inscrições já estão abertas. 
Para se inscrever, basta acessar 
o site desenvolvimentoeco-
nomico.sp.gov.br/programas/
qualificasp/.

Um dos objetivos da ação é 
formar mão de obra especializa-

da em áreas em que há déficit 
de profissionais, como no caso 
de TI, por exemplo. 

Segundo relatório da Asso-
ciação das Empresas de Tecno-
logia da Informação e Comuni-
cação e de Tecnologias Digitais 

(Brasscom), até 2025 serão 
necessários mais de 540 mil 
novos trabalhadores no país.

Para essa primeira fase, 
os cursos serão realizados 
por meio de parcerias com 
três importantes empresas do 
segmento: a ADA Tech, que 
disponibilizou 60 mil vagas nos 
cursos “desenvolvedor de Sof-
tware jr. e Softskills”; a Impacta, 
com 60 mil vagas em “engenha-
ria de dados” e “desenvolvedor 
Backend”; e Softex, com 3 mil 
vagas de “desenvolvedor full 
stack e desenvolvedor mobile”.

Ao todo, serão 7 mil vagas 
exclusivas destinadas às PcDs, 
58 mil para mulheres e 58 mil 
para homens. Dentro deste 
quadro, o público negro terá 
prioridade.

Garantia do teste do pezinho ampliado na rede 
municipal é discutida em Audiência Pública

A Comissão de Saúde, Pro-
moção Social, Trabalho e Mu-
lher realizou nesta quarta-feira 
(29/3),  a terceira Audiência Pú-
blica sobre o PL (Projeto de Lei) 
703/2020, que trata da garantia 
do teste ampliado do pezinho 
para crianças nascidas na rede 
municipal de saúde. 

De acordo com o PL, que 
já foi aprovado em primeira 
discussão na Câmara, o teste de 
triagem neonatal, popularmen-
te conhecido como o teste do 
pezinho ampliado, será sempre 
aplicado na alta hospitalar, inde-
pendentemente das condições 
de saúde do recém-nascido. 
Essa testagem identifica dezenas 

de doenças raras, que, se 
não diagnosticadas e tra-
tadas logo nos primeiros 
dias ou meses de vida, 
podem ter consequências 
graves ou até a morte das 
crianças.

Para a presidente da 
SBTEIM (Sociedade Bra-
sileira de Triagem Neonatal e 
Erros Inatos do Metabolismo), 
a médica endocrinologista Tânia 
Bachega, o teste é essencial para 
identificar doenças em uma fase 
assintomática do bebê, uma 
metodologia para se obter o 
diagnóstico e a prevenção de 
forma precoce.

“O bebe com o teste altera-

do precisa ser submetido a uma 
testagem confirmatória, além de 
ser encaminhado para uma rede 
especializada para receber a me-
dicação ao tratamento. A por-
taria do Programa de Triagem 
Neonatal prevê que toda tem o 
direito de ser submetida ao teste 
e o Estado deve fornecer essa 
triagem”, explicou Tânia.

fornecer suporte diferenciado 
para o cuidado, autonomia, 
independência e para evitar o 
abrigamento ou internação das 
pessoas atendidas.

Como parte integrante do 
CER, a estratégia APD recebe 
novos integrantes a partir do 
encaminhamento da UBS mais 
próxima à residência. 

Um acompanhante pode 
dar assistência à pessoa com 
deficiência intelectual até cinco 
vezes na semana. Entre as di-
versas ações da estratégia APD 
estão: acompanhamento aos 
equipamentos de saúde, inser-

ção em espaços de lazer, cultura 
e esporte do território, auxílio 
no processo de inclusão escolar 
e no mercado de trabalho, am-
pliação da convivência familiar, 
social e auxílio para aquisição de 
benefícios. Além disso, o foco 
destas intervenções também 
está na promoção do autocuida-
do, mobilidade e comunicação.

Além de todo o trabalho in-
dividual, a equipe APD também 
coordena grupos voltados aos 
cuidadores e às próprias pessoas 
assistidas. Como o grupo de jo-
vens e adultos que já concluíram 
a etapa de escolarização e estão 
aptos e dispostos a ingressar no 
mercado de trabalho. 

Para estes, o Estratégia APD 
dá todo o suporte na preparação 
para este importante passo, 
por meio da iniciativa Emprego 
Apoiado, que orienta desde o 
aspecto comportamental no 
ambiente de trabalho até o 
encaminhamento para as vagas 
disponíveis no território em que 
a pessoa vive.

Projeto sobre segurança nas escolas recebe aval 
da Comissão de Educação na Câmara Municipal

Nesta quarta-feira 
(29/3), a Comissão de 
Educação, Cultura e Espor-
tes da Câmara Municipal 
de São Paulo aprovou o 
parecer favorável do PL 
(Projeto de Lei) 307/2019, 
de autoria da vereadora 
Rute Costa e coautoria 
da presidente da Comissão, 
vereadora Edir Sales, que auto-
riza a instituições de ensino da 

capital em conjunto com a Se-
cretaria Municipal de Educação 
a contratarem profissionais de 

segurança especializadas.
Na ocasião, todos mostra-

vam-se consternados com o 
ataque a professores e alunos 
dentro da Escola Estadual Tho-
mazia Montoro, na Vila Sônia, 
zona oeste da capital, que na 
última segunda-feira (27/3) re-
sultou na morte da professora 
Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, 
agredida com uma faca por um 
estudante de 13 anos. 

Governo de SP firma parceria com plataforma 
Waze para alertas de enchentes

Os motoristas em São Pau-
lo vão contar com uma nova fer-
ramenta para se locomoverem 
de forma mais eficiente no trân-
sito. Já a partir desta terça-feira 
(28), eles terão acesso a alertas 
de pontos de alagamento nas 
vias do Estado no aplicativo 
Waze. A medida é fruto de uma 
parceria do Governo de SP, por 

meio da Coordenadoria Estadual 
de Defesa Civil, e o aplicativo.

O alerta aparecerá para os 
condutores que utilizam o Waze 
caso eles tentem atravessar uma 
área inundada. Dessa maneira, 
ele poderá escolher se quer mu-
dar a rota ou continuar dirigindo 
no mesmo trajeto.

Em São Paulo, o Centro de 

Gerenciamento de Emergências 
da Defesa Civil é o responsável 
por abastecer a central do apli-
cativo com as áreas de incidên-
cia de chuvas, o que permite 
aos usuários serem alertados 
automaticamente se o trajeto 
selecionado estiver com risco 
de inundações. Dessa maneira, 
os motoristas poderão acompa-
nhar as informações de emer-
gência sobre as rotas afetadas 
por excesso de precipitações na 
tela do celular.

Além da parceria com o 
Waze, a Defesa Civil do Estado 
de São Paulo também notifica 
alertas sobre eventos climáticos 
via SMS e pelas redes sociais do 
órgão nos endereços @defesa-
civilsp.
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A Receita Federal já disponi-
bilizou o download do Programa 
Gerador do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF 2023). 

O objetivo é permitir que 
o contribuinte tenha tempo 
para se organizar, juntar os do-
cumentos necessários e evitar 
congestionamentos no sistema. 
A expectativa é que 39,5 milhões 
de declarações sejam enviadas, 
e o prazo para a entrega dos 
documentos é até 31 de maio.

Para facilitar ainda mais o 
processo, este ano a Receita 
Federal disponibilizará a versão 
pré-preenchida da declara-
ção do IRPF 2023, na qual as 
informações das fichas esta-

Com o objetivo 
de ouvir a sociedade 
para esclarecer dúvi-
das e receber suges-
tões para aprimorar 
as ações de requa-
lificação do Centro, 
a Prefeitura de São 
Paulo, por meio da 
Secretaria da Casa Ci-
vil, está com inscrições abertas 
para o 2º Fórum de Participação 
Social Todos Pelo Centro, que 
será realizado no dia 27 de abril 
de 2023, quinta-feira, das 9h30 
às 12h, no auditório do 7º an-
dar do Edifício Matarazzo, sede 
da administração municipal. O 
tema desta segunda edição será 
“Ativação do Triângulo Histórico 
de São Paulo”. 

O secretário da Casa Civil 
e presidente do Comitê Inter-
secretarial Todos Pelo Centro, 
Fabrício Cobra, destaca que 
será um momento importante 
de apurar as manifestações de 

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer (SEME), 
abre as inscrições para a con-
cessão da Bolsa Atleta Cidade 
de São Paulo 2023, que futu-
ramente irá se chamar “Bolsa 
Atleta Pelé”.

Podem concorrer atletas 
de modalidades dos Programas 
Olímpicos e Paralímpicos, en-
tre 14 e 21 anos, que deverão 
apresentar os resultados das 
competições de 2022 e cumprir 
os demais requisitos estabeleci-
dos em lei.

A bolsa será concedida 
pelo prazo de um ano, com pa-
gamento mensal, podendo ser 
renovada para mais um período 

O prefeito Ricardo Nunes e 
o governador em exercício do 
Estado de São Paulo, Felício Ra-
muth, assinaram nesta quarta-
-feira (29) o Termo de Cessão de 
Posse do terreno Sacomã E, na 
Zona Sul da cidade, para a cons-
trução de mais de 700 unidades 
habitacionais.  

“Após a saúde, não há nada 
mais importante do que ter uma 
casa, o nosso lar com a nossa fa-
mília. Quando a gente fica muito 
tempo na luta por um sonho, 
queremos chegar ao resultado, 
de poder ter as chaves. É por 
isso que esta parceria com o 
Governo do Estado de São Pau-
lo é algo em que a gente pode 
avançar bastante nas políticas 
habitacionais, com a criação 
de modalidades para reduzir o 
déficit habitacional”, afirmou o 
prefeito Ricardo Nunes. 

A área localizada no Saco-
mã pertencia à Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 

Prefeitura e Estado assinam Termo de Cessão de terreno 
para implantação de mais de 700 unidades habitacionais

e Urbano (CDHU), do Governo 
do Estado, e foi transferida para 
a Companhia Metropolitana de 
Habitação de São Paulo (Cohab-
-SP), do município, e poderá ser 
inserida na Parceria Público-
-Privada (PPP) Cohab.

“Este é um momento espe-
cial para garantir que as pessoas 
deem mais um passo em direção 
à casa própria. Juntos conse-

guimos construir uma cidade e 
um Estado melhores, e o dia de 
hoje representa justamente isso, 
poder realizar tantos sonhos 
com cada um fazendo a sua 
parte”, destacou o governador 
em exercício do Estado de São 
Paulo, Felício Ramuth.

A área do terreno possui 
um total de 21.669,54 m². Para 
compor a PPP da Habitação e via-

bilizar as novas moradias, tanto a 
Cohab como a CDHU realizaram 
uma série de estudos técnicos. 
Após as tratativas, foi firmado 
acordo para a cessão do terreno 
ao município de São Paulo, em 
continuidade ao convênio fir-
mado entre as duas companhias. 

“Todos nós trabalhamos de 
uma forma incansável para re-
solver os problemas de moradia 
em todo o Estado de São Paulo. 
Vocês sabem que a CDHU tem 
uma produção cada vez maior. 
Assinamos 8.711 unidades na 
semana passada, e vocês podem 
ter certeza de que nós vamos 
fazer este trabalho de forma 
incansável. Estamos com uma 
priorização às pessoas de áreas 
de risco, que precisam ser remo-
vidas dessas áreas, e nós temos 
que dar uma habitação digna 
para elas”, disse o secretário 
de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação, Marcelo 
Branco. 

População já pode se inscrever para o 2º Fórum 
de Participação Social Todos Pelo Centro

todos os que vivem, trabalham 
ou têm negócios no Centro. 
“A administração do prefeito 
Ricardo Nunes não tem medido 
esforços para ampliar os canais 
de diálogo com a sociedade civil 
e trazer a população para discu-
tir e elaborar políticas públicas. 
É assim, com a participação de 
todos, que vamos requalificar o 
Centro de São Paulo”, destacou.

São esperados no 2º Fórum 
de Participação Social Todos 
Pelo Centro representantes da 
sociedade civil em geral, entre 
eles comerciantes e empreen-
dedores que atuam na região 

do Triângulo de São Paulo, es-
pecialmente que compõem a 
economia criativa nas áreas de 
gastronomia, lazer, entreteni-
mento, turismo e inclusão social. 
A inscrição é aberta a todos os 
interessados.

Na oportunidade, os partici-
pantes poderão conhecer mais 
detalhes da proposta do Comitê 
Todos Pelo Centro, os incentivos 
fiscais previstos para a região do 
Triângulo Histórico, o projeto 
urbanístico desenhado para o 
Centro, além das ações voltadas 
para a região, bem como festi-
vais e eventos que reforçam a 
dinâmica econômica e cultural 
do centro de São Paulo.

SERVIÇO:
2º Fórum de Participação
 Social #TodosPeloCentro

Data: 27/04 das 9h30 às 12h
Local: Prefeitura de São Paulo - 

Auditório do 7º andar 
Viaduto do Chá, nº 15 

Prefeitura abre inscrições para o 
Bolsa Atleta Cidade de São Paulo

de 12 meses. Os valores são R$ 
660,32, para atletas entre 14 
e 17 anos; e R$ 1.320,65, para 
atletas entre 18 e 21 anos.

O candidato não poderá 
receber patrocínios, salários da 
entidade de prática desportiva 
ao qual está vinculado ou bolsa 
esportiva de outros entes públi-
cos. Deverá estar regularmente 
matriculado em instituição de 
ensino ou ter completado o 
Ensino Médio, não poderá estar 
cumprindo punição esportiva, 
entre outros.

O programa Bolsa Atleta só 
validará requisições de atletas 
de modalidades que façam 
parte do programa oficial dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

de Paris-2024 ou dos Jogos 
Pan-Americanos e Parapan-
-Americanos de Santiago-2023.

Em 2022, foram beneficia-
dos 179 atletas. O objetivo é que 
os jovens selecionados utilizem 
o auxílio financeiro na aquisição 
de materiais, equipamentos e 
serviços que possam contribuir 
diretamente no desenvolvimen-
to esportivo de cada atleta.

Programa Nossa Casa da CDHU aposta na 
eficiência das Placas Fotovoltaicas

O Governo de São Paulo 
vem contribuindo para que o 
Brasil entrasse oficialmente na 
lista de dez nações que mais 
produzem energia solar, se tor-
nando um dos gigantes mundiais 
da economia verde. Saindo da 
14ª para a inédita 8ª colocação, 
foi o país que mais ganhou 
posições no ranking mundial 
de capacidade operacional de 
energia solar de 2022, divulgado 
pela Agência Internacional de 
Energia Renovável (IRENA).

Isso porque desde 2018, a 
Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU) 
contribui para a eficiência ener-
gética com a implantação das 
placas fotovoltaicas nos conjun-
tos habitacionais que constrói. 

A incorporação da tecnolo-
gia nas habitações de interesse 
social tem o objetivo de reduzir 
o custo da conta de energia 
elétrica para as famílias bene-
ficiadas pelo programa Nossa 
Casa, que têm renda composta 
entre um e 10 salários mínimos.

Estudos sobre o perfil do 

consumo de energia elétrica 
entre os moradores das casas 
construídas pela CDHU revela-
ram o consumo médio de 140 
kWh por mês. 

As placas fotovoltaicas ins-
taladas nas unidades habitacio-
nais têm capacidade de gerar, 
em média mensalmente 80kWh. 

A economia é potencializa-
da com lâmpadas LED, que são 
instaladas antes da entrega das 
moradias e proporcionam uma 
diminuição estimada de 10kWh 
no consumo. Dessa forma, che-
ga-se a um consumo médio de 
50 kWh por mês, faixa mínima 

de tarifa de energia elétrica.
O gerador instalado nas 

casas da CDHU é composto por 
duas placas fotovoltaicas. Um 
medidor bidirecional, instala-
do pela concessionária, mede 
tanto a energia injetada na 
rede, quanto o consumo geral 
da residência. 

O excedente gerado du-
rante o dia é transferido para 
a rede de fornecimento da dis-
tribuidora, sendo esse abatido 
do valor da conta de energia da 
casa automaticamente. Ou seja, 
o sistema não depende do usu-
ário para ser bem aproveitado.

IRPF: Como baixar o programa de Declaração 
do Imposto de Renda 2023 corretamente

rão preenchidas com 
base nos dados que 
o contribuinte forne-
ceu no último ano e 
números obtidos por 
meio de cruzamento 
de dados. Basta edi-
tar, incluir ou excluir 
as informações.

A cobrança será 
feita de acordo com 
as informações apre-

sentadas pelo contribuinte. Se o 
patrimônio for maior, a alíquota 
aplicada também será maior. Al-
guns rendimentos precisam ser 
informados, como rendimentos 
tributáveis (salários, aposenta-
doria, aluguéis…) acima de R$ 
28.559,70 e rendimentos isentos 
(FGTS, indenização trabalhista, 
pensão alimentícia…) acima de 
R$ 40 mil, por exemplo.

Para fazer a declaração cor-
retamente é necessário estar 
com o programa correto instala-
do para evitar erros na hora de 
enviar a documentação.

Quem possui o programa 
do último ano instalado no 
computador, deve saber que 

ele não pode ser utilizado para 
a declaração desse ano. É pre-
ciso baixar a versão atualizada 
do IRPF 2023 para conseguir 
entregar o documento dentro 
dos parâmetros orientados.

O programa está disponível 
para download em diferentes 
plataformas, como compu-
tadores do tipo Windows, 
Multiplataforma (zip) e Outros 
(Mac, Linux, Solaris). Para rea-
lizar o download, basta seguir 
algumas etapas simples:

Acesse o site da Receita Fe-
deral e clique em “Imposto de 
Renda”; Escolha “Baixar o pro-
grama”; Em “Programa IRPF” 
selecione “Baixar”; O computa-
dor iniciará automaticamente o 
download do programa.

Também existe a opção 
de enviar a declaração pelo 
celular, através do aplicativo 
Meu Imposto de Renda. Outra 
alternativa é enviar o documen-
to online pelo portal e-CAC da 
Receita Federal. Nesse caso, é 
preciso acessar por meio do 
CPF, código de acesso e senha 
ou pelo login no Gov.br.

Seu direito: O diz a legislação sobre medidas de 
acessibilidade em restaurantes

De acordo com a Lei Brasi-
leira de Inclusão, que adota o 
Modelo Social de Deficiência, 
é obrigação da sociedade a 
eliminação de barreiras para a 
plena inclusão da pessoa com 
deficiência na sociedade, de 
forma a permitir que essas pes-
soas gozem dos seus direitos e 
deveres com o maior grau de 
autonomia possível.

De acordo com a lei, barrei-
ra é qualquer entrave, obstácu-
lo, atitude ou comportamento 
que limite ou impeça a participa-
ção social da pessoa, bem como 
o gozo, a fruição e o exercício 
de seus direitos à acessibilida-
de, à liberdade de movimento 

e de expressão, à 
comunicação, ao 
acesso à informa-
ção, à compreen-
são, à circulação 
com segurança, 
entre outros. Essas 
barreiras podem 
ser urbanísticas, 
arquitetônicas, nos 
transportes, dentre outras situ-
ações.

O acesso aos restaurantes 
com a devida acessibilidade 
constitui direito ao lazer da 
pessoa com deficiência. Quando 
a lei não for cumprida, a orien-
tação é que o cidadão procure 
alguma Instituição que tenha 

entre os seus objetivos a prote-
ção das pessoas com deficiência 
– como Defensoria Pública, Mi-
nistério Público, Conselhos Es-
taduais e Municipais da Pessoa 
com Deficiência – para solicitar 
explicações dos estabelecimen-
tos que não estão ofertando 
acessibilidade e, se for o caso, 
tomar as providências cabíveis.

Apenas 13% dos brasileiros
sabem que apps podem coletar 
dados pessoais

Segundo pesquisa da em-
presa de cibersegurança Kasper-
sky, esse é o índice mais baixo 
dentre os países da América 
Latina.

No Brasil, 24% dos internau-
tas acham que suas informações 
pessoais são excluídas quando 
um aplicativo é fechado, o que 
não acontece. Além disso, 40% 
não sabem como suas informa-
ções são coletadas online. Apes-
quisa revela que os usuários 
não compreendem o valor que 
os dados pessoais têm. Atual-
mente, empresas de tecnologia 
faturando a partir das informa-
ções das pessoas que usam seus 
serviços, permitindo que marcas 
façam anúncios direcionados 
com base nessas informações.

Algumas leis mundo afora 
protegem a privacidade dos 
usuários, como é o caso da Lei 
Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) no Brasil que 

determina as responsabilidades 
das empresas em cima dos da-
dos pessoais coletados. 

Roberto Rebouças, gerente-
-executivo da Kaspersky no Bra-
sil, acredita que a LGPD ainda faz 
pouco para educar os cidadãos 
a respeito da coleta e uso de 
dados pessoais. “É muito bom 
evitar abusos quanto ao uso 
dessas informações, mas a lei 
não cobre de maneira correta a 
parte da educação do cidadão. 
Infelizmente, vimos apenas uma 
corrida para conseguir as autori-
zações dos consumidores, que o 
fizeram de maneira automática”, 
analisa o especialista.

‘Golpe do amor:’ Estado prepara protocolo de 
atendimento e prende 50 sequestradores

A Secretar ia 
da Segurança Pú-
blica do Estado de 
São Paulo prepara 
um protocolo de 
atendimento para 
enfrentamento do 
chamado “golpe do 
amor”. As polícias 
trabalharão integra-
das, com trocas de 
informações, para fazer frente 
aos sequestros que começam 
nos aplicativos de relaciona-
mento.

O protocolo não foi detalha-
do para preservar o método de 
trabalho e inteligência policial, 
mas já apresenta resultados 
em testes de seu projeto pilo-
to. Desde o início do ano, 50 
sequestradores foram presos. 
Um dos pontos das tratativas 
com os bancos é a ativação da 
localização durante a transfe-
rência via Pix.

O secretário de Segurança 
Pública, Guilherme Derrite, con-
ta que 70% dos sequestros que 
utilizam o Pix como método de 
extorsão começam com os apli-
cativos de relacionamento. Por 
isso, a iniciativa da criação de 

um protocolo.“Estamos diante 
de uma modalidade criminosa 
nova. Isso está no radar e é prio-
ridade. Por isso, fizemos várias 
tratativas com instituições ban-
cárias, das quais derivou nosso 
novo protocolo”, afirma Derrite.

OPERAÇÃO “DEU MATCH II” 
No dia 9/3 a Polícia Civil, já 

havia realizado a operação “Deu 
Match II”, que resultou na prisão 
de oito pessoas e na apreensão 
de um adolescente no Jaraguá 
e em Taipas, na zona Noroeste 
de São Pauto.

Seis dos detidos são acu-
sados de envolvimento em se-
questros por meio de aplicativos 
de relacionamento. Já os outros 
três foram presos por tráfico de 
drogas. As investigações tive-

ram início após o grupo realizar 
sequestros de duas vítimas na 
região do Jaraguá. Ambas foram 
atraídas pelos criminosos por 
meio de aplicativos de relacio-
namento. Após diligências, os 
policiais conseguiram identificar 
o líder da organização e seus três 
comparsas e pediram a prisão 
temporária deles, que foi con-
cedida pela Justiça. 

Os policiais também identi-
ficaram e prenderam tempora-
riamente um outro suspeito de 
participação em um sequestro 
de um americano. Além dele, 
outros três homens foram pre-
sos por tráfico de drogas por 
meio do mandado de prisão 
temporária após uma apreensão 
de 35 tijolos de maconha.

Além dos mandados de 
prisão, os policiais também cum-
priram 13 mandados de busca 
e apreensão, que resultou na 
localização de arma de fogo na 
casa de um dos suspeitos.

As investigações agora pros-
seguem para identificar e cap-
turar outros grupos criminosos 
que estão envolvidos em outros 
sequestros por meio de aplicati-
vo de relacionamento.
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Dica de Beleza

A Igreja propõe aos cristãos 
os sagrados mistérios da Paixão, 
Morte e Ressurreição do Filho 
de Deus, tornado Homem, para 
no martírio da Cruz e na vitória 
sobre a morte, oferecer a todos 
os homens a graça da salvação.

Você sabia que cada dia da 
Semana Santa tem um signifi-
cado e segue uma simbologia? 

Aqui você descobre o sig-
nificado de cada dia da semana 
santa, o que cada dia repre-
senta durante a paixão, morte 
e ressurreição de Cristo, com 
o contexto bíblico e histórico 
respectivos.  

O Domingo de Ramos dá 
início à Semana Santa, lembra 
a entrada triunfal de Jesus em 
Jerusalém, aclamado pelos ju-
deus. “Hosana ao Filho de Davi. 
Bendito o que vem em nome 
do Senhor”. (Lc 19, 38; Mt 21, 
9). Com esse gesto, portando 
ramos durante a procissão, os 
cristãos de hoje manifestam sua 
fé em Jesus como Rei e Senhor.

QUINTA-FEIRA SANTA
O significado da quinta-

-feira santa gira em torno da 
Instituição do Sacramento da 
Eucaristia. Jesus, desejoso 
de deixar aos homens um si-
nal da sua presença antes de 
morrer, instituiu a Eucaristia.  
Com esta Missa a Igreja dá início 
ao chamado Tríduo Pascal e co-
memora a Última Ceia, na qual 
Jesus Cristo, na noite em que vai 
ser entregue, ofereceu a Deus 
Pai o seu Corpo e Sangue sob as 
espécies do Pão e do Vinho, e os 
entregou para os Apóstolos para 
que os tomassem, mandando-
-lhes também oferecer aos seus 
sucessores. Durante a missa 
ocorre a cerimônia do Lava-Pés 
que lembra o gesto de Jesus na 
Última Ceia, quando lavou os 
pés dos seus apóstolos.

Prato do dia: alimentos que previnem o 
envelhecimento e promovem a longevidade

Maquiagem vencida aumenta risco de alergia

O estresse diário, a má ali-
mentação e o natural avançar da 
idade são fatores que estimulam 
o aparecimento de radicais 
livres em nosso organismo -- 
moléculas instáveis com grande 
potencial de acelerar o enve-
lhecimento e causar doenças 
crônicas como as cardiovascula-
res, renais, hepáticas e o câncer. 
Além disso, fatores externos 
como a poluição, o consumo 
de bebidas alcóolicas, o fumo, 
medicações e raios UV também 
contribuem com o acúmulo des-
sas moléculas no corpo.

 De acordo com Cintya Bassi, 
coordenadora de Nutrição e Die-
tética do São Cristóvão Saúde, os 
radicais livres promovem a oxi-

A TI, ó Deus, es-
pera o louvor em 
Sião, e a ti se pagará 
o voto. Ó Tu que 
ouves as orações, 
a ti virá toda a car-
ne. Prevalecem as 
iniqüidades contra 
mim; porém tu lim-
pas as nossas transgressões.

Bem-aventurado aquele a 
quem tu escolhes, e fazes chegar 
a Ti, para que habite em teus 
átrios; nós seremos fartos da 
bondade da tua casa e do teu 
santo templo. Com coisas tre-
mendas em justiça nos respon-
derás, ó Deus da nossa salvação; 
tu és a esperança de todas as 
extremidades da terra, e daque-
les que estão longe sobre o mar.

O que pela sua força con-
solida os montes, cingido de 
fortaleza; O que aplaca o ruído 
dos mares, o ruído das suas 

ÁRIES - Sua visão dos acontecimentos será parcial. Use a intuição 
e percepção e não faça julgamentos precipitados. No setor senti-
mental: Expresse as suas opiniões com clareza, evitando explosões 
verbais, mesmo que tenha razão. Setor financeiro: Mostre-se fle-

xível. Alguns receios econômicos podem agora ser confirmados. Na saúde 
dores de origens diversas e noites de insonia.

TOURO - Um período de ganhos obtidos mediante estratégia, nada 
deve ser deixado ao acaso. No setor sentimental: Mostre sua perso-
nalidade, mas tente manter abertura para não sufocar o outro. Setor 
financeiro: Em alguns casos terá de falar mais alto do que colegas 

ou sócios, mas não deve guardar essa atitude para mais tarde. Na saúde tome 
cuidado com a sua tensão arterial.

GÊMEOS - A conjuntura assinala melhorias num curto espaço de 
tempo, de forma repentina. Sentirá forças para correr riscos. Setor 
sentimental: Tendência a fazer substituição de ligações, mas lem-
bre-se de que colherá o que semear. Setor financeiro: Possibilidade 

de progressão profissional, contudo, não gaste além de suas possibilidades.  
Na saúde, aproveite o entusiasmo para iniciar terapias de relaxamento.

CÂNCER - A conjuntura exige serenidade e fé. Além de concen-
tração e reflexão nos atos cotidianos. Favorecida a legalização de 
situações. Setor sentimental: Sinta-se confiante e corresponda po-
sitivamente às solicitações que lhe forem feitas. Setor financeiro: 

Terá tendência para gastos exagerados, que deve evitar. As cancerianas serão 
mais felizes nos negócios ou acordos. Na saúde está em fase ascendente.

LEÃO - Podem ocorrer imprevistos, embora a tendência seja para 
que tudo saia de acordo com o que programou. Não deixe que aba-
lem a sua confiança. Setor sentimental: Poderá formalizar compro-
missos ou estabelecer datas ou prazos. Setor financeiro: Excelente 

para intercâmbios, quer sejam técnicos, culturais ou mesmo negociais. Não 
tenha pressa em conseguir resultados. Na saúde risco de pequenos acidentes.

VIRGEM - Novas oportunidades, promessas de realização, alegria 
interior e sucesso pessoal. O momento é de sorte e proveito. Seja 
confiante. Setor sentimental: Não fuja à necessidade de tomar de-
cisões, mesmo que lhe pareçam brutais. Estabeleça acordos com 

a pessoa de quem gosta. Setor financeiro: Bom momento para desenvolver 
novos empreendimentos e levar por diante iniciativas. Na saúde está estável.

LIBRA - Bom momento para lutar a fundo pelo que quer. Setor sen-
timental: Dê uma imagem de forte segurança pessoal em todos os 
contatos que estabelecer, mesmo que sejam reencontros. Setor fi-
nanceiro: Este é o plano menos favorecido, de modo que será aque-

le em que mais se deve esforçar. Algumas situações instáveis ou de dúvida 
poderão esclarecer-se de forma positiva. Na saúde nada de preocupante.

ESCORPIÃO - Momento de grande lucidez. Assim sendo, siga as 
suas opções e não se deixe influenciar. Poder de ação sobre os 
acontecimentos. Setor sentimental: Este plano oferece uma dose de 
imprevistos no domínio conjugal. Possibilidade de nova união. Setor 

financeiro: São de esperar progressos profissionais e economicos. Na saúde 
para os que se encontram doentes, existirão melhorias notáveis.

SAGITÁRIO - Gerencie o seu tempo e selecione as atividades mais 
interessantes e construtivas. Setor sentimental: Não receie se apro-
fundar e evoluir para um compromisso, é hora de crescer. Setor 
financeiro: Podem surgir novas propostas profissionais ou novas 

responsabilidades ou desafios. Na saúde terá de descansar mais ou ter mo-
mentos de descanso de maior qualidade.
CAPRICÓRNIO - Conduza a sua vida aproveitando oportunidades 
e não se prendendo a pormenores. Setor sentimental: Evite falta de 
confiança ou pensar continuamente em acontecimentos negativos. 
Saia e divirta-se. Setor financeiro: Esteja preparado para alguns im-

passes ou mesmo quebras de motivação ou criatividade que logo passarão. 
Na saúde movimente-se bastante, energia vai gerar energia.
AQUÁRIO - Vai encontrar a força necessária para vencer os obs-
táculos. Seja rápido e objetivo deixando a teimosia de lado.  Setor 
sentimental: Emoções fortes e grandes definições. As questões de-
vem ser encaradas com maior serenidade. Setor financeiro: Possibi-

lidade de redução nos dividendos ou diminuição do poder de compra. Encontre 
uma nova fonte de renda. Na saúde sintomas de desgaste físico e emocional.

PEIXES - Desorientação provocada por paixões que enfraquecem 
a lucidez. Fique atento. Setor sentimental: Divergências ou conflitos 
familiares. Assuma a direção da sua vida. Setor financeiro: Esforce-
-se mais e não faça gastos desnecessários. Na saúde atenção a 

problemas, que ainda que possam parecer rotineiros devem ser combatidos.

ondas, e o tumul-
to dos povos. E os 
que habitam nos fins 
da terra temem os 
teus sinais; tu fazes 
alegres as saídas da 
manhã e da tarde.

Tu visitas a ter-
ra, e a refrescas; tu 

a enriqueces grandemente com 
o rio de Deus, que está cheio de 
água; tu lhe preparas o trigo, 
quando assim a tens preparada. 
Enches de água os seus sulcos; 
tu lhe aplanas as leivas; tu a 
amoleces com a muita chuva; 
abençoas as suas novidades. 
Coroas o ano com a tua bonda-
de, e as tuas veredas destilam 
gordura. Destilam sobre os 
pastos do deserto, e os outeiros 
os cingem de alegria.Os campos 
se vestem de rebanhos, e os 
vales se cobrem de trigo; eles 
se regozijam e cantam.

INGREDIENTES: 
1 ovo; 2 colheres 
(sopa) de açúcar; 
2 colheres (sopa) 
de mel; 4 colheres 
(sopa) de leite; 2 co-
lheres (sopa) de ca-
cau em pó; 5 colheres 
(sopa) de farinha de 
trigo; 1/2 colher (chá) 
de canela; 100 g de 
gota de chcolate; 1/2 colher 
(chá) e fermento em pó.

CALDA: 80 g de creme de 
leite; 100 g de chocolate meio 
amargo; 80 g de gota de choco-
late branco.

MODO DE FAZER: Comece 
pela calda, leve o chocolate 
picado com creme de leite no 
mico-ondas por 2 minutos e 
reserve.

No recipiente que irá ao 
micro-ondas (lembre-se que 
não pode ser de metal. Use 
vidro, cerâmica ou plástico 
apropriado), adicione o ovo, o 
açúcar, o mel, o leite, o cacau 

em pó, a farinha de trigo, a ca-
nela e por fim o fermento e as 
gotas de chocolate.

Leve ao micro-ondas por 1 
minuto e 30 segundos.

Retire e faça um furo no 
meio. Preencha com a ganache 
e cubra por todo o bolo e de-
core com as gotas de chocolate 
branco.

Pão de Mel no microondas

Semana Santa: símbolos e significados

SEXTA-FEIRA SANTA
Celebra-se a paixão e morte 

de Jesus Cristo. Logo, o silêncio, 
o jejum e a oração devem mar-
car este dia que, ao contrário do 
que muitos pensam, não deve 
ser vivido em clima de luto, mas 
de profundo respeito diante da 
morte do Senhor. Pois, mor-
rendo, foi vitorioso e trouxe a 
salvação para todos, ressurgindo 
para a vida eterna. Às 15 horas, 
horário em que Jesus foi morto, 
é celebrada a principal cerimô-
nia do dia: a Paixão do Senhor

SÁBADO SANTO
Inicia-se na noite do Sábado 

Santo ou conhecido Sábado de 
aleluia, em memória da noite 
santa da ressurreição gloriosa 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. É 
a chamada “a mãe de todas as 
santas vigílias”, o seu significado 
para semana santa, é porque 
a Igreja mantém-se de vigília 
à espera da vitória do Senhor 
sobre a morte. 

DOMINGO DE PÁSCOA
O significado do domingo 

na semana santa vem da palavra 
“páscoa”, que vem do hebreu 
“Peseach” e significa “passagem”. 
A Páscoa dos Judeus celebra a 
passagem do mar Vermelho, de 
prisioneiros para liberdade. Jesus 
também festejava a Páscoa. Foi 
o que Ele fez ao cear com seus 
discípulos. Condenado à morte 
na cruz e sepultado, ressuscitou 
três dias após, num domingo, 
logo depois da Páscoa judaica. A 
ressurreição de Jesus Cristo é o 
ponto central da fé cristã. Através 
da sua ressurreição, Jesus prova 
que a morte não é o fim e que 
Ele é verdadeiramente o Filho 
de Deus. O temor dos discípulos 
em razão da morte de Jesus, na 
Sexta-feira, transforma-se em es-
perança e júbilo. É a partir deste 
momento que eles adquirem 
força para continuar anunciando 
a mensagem do Senhor. São ce-
lebradas missas festivas durante 
todo o domingo.

Missas: 
Terça e quinta às 19:00
Quarta e sexta às 12:15
Sábado as 16h
Domingo 8h, 10h e as 18h

Grupos de oração: Terça
Grupo de oração 13:30 
Terço dos homens 20h

PROGRAMAÇÃO DA IGREJA SAN GENNARO 
Terço das mulheres 20h

Quinta:  Adoração ao 
santíssimo 18h
Grupo de oração 20h

Eventos
Retiro de mulheres: 16 de abril
Retiro de casais: 21 de maio

dação das células 
do corpo, interfe-
rindo em suas fun-
ções, prejudicando 
seu metabolismo e 
desacelerando seu 
processo de rege-
neração. Segundo 
ela, as células não 
são capazes de se 
defender quando 

ocorrem aceleração e excesso 
na produção dessas moléculas, 
o que pode impactar de várias 
formas a saúde dos pacientes.

 Além da água, sucos na-
turais, água de coco e chás 
como camomila, erva-doce e 
cidreira, por exemplo, existem 
outros meios de “prolongar a 
vida”, mantendo o organismo 
saudável por meio da ingestão 
de alimentos que possuem água 
na composição. Cintya conta que 
são as frutas e legumes, como 
melancia, morango, pêssego, 
abobrinha, pepino e tomate, os 
alimentos com maior teor de 
água em sua composição.

Já em relação aos alimentos 
antioxidantes, existe uma série 

de opções, com muitas vitami-
nas, minerais e fibras, para que 
as pessoas adaptem de forma 
prática e versátil ao dia a dia. 
Confiram:

Frutas vermelhas e roxas; 
Aipo; Linhaça; Chá verde; Cacau; 
Soja; Cebola; Brócolis; Laranja; 
Alecrim; Tangerina; Maçã; Kiwi; 
Repolho roxo; Couve; Rúcula; 
Couve-flor; Vinho (com mode-
ração: 300ml por dia, o equi-
valente a uma taça); Sementes 
oleaginosas, como: nozes, cas-
tanhas, amêndoas e amendoim.

ALERTA
A coordenadora de Nutrição 

e Dietética do São Cristóvão 
Saúde também destaca a neces-
sidade de evitarmos o consumo 
de alimentos que aumentam a 
inflamação do nosso organismo. 
“Açúcar, ‘gorduras ruins’ e ultra-
processados, como é o caso de 
sorvete, biscoito, salgadinhos 
de pacote, sucos de caixinha 
e comida industrializada estão 
entre os itens que devem ser 
consumidos com muita modera-
ção”, finaliza Cintya Bassi.

Couro cabeludo também 
envelhece: saiba como prevenir

Manter os fios bonitos e 
saudáveis exige uma rotina de 
cuidados, que envolve inclusive 
a prevenção do envelhecimento 
do couro cabeludo. É o que expli-
ca a cientista Jackeline Alecrim, 
especialista em cosmetologia 
avançada.

Além de fatores como à ex-
posição constante a raios ultra-
violeta (sol), poluição, fumo, es-
tresse, deficiências nutricionais 
e excesso de químicas capilares. 

Segundo Jackeline, após os 
35 anos se perde progressiva-
mente cerca de 5% da densidade 
capilar ao ano, além do encurta-
mento na fase de crescimento ca-
pilar fazendo com que os cabelos 
cresçam em ritmo mais lento e 
que apresentem uma estrutura 
mais frágil. Por isso é essencial 
que os cuidados para prevenir 
e desacelerar este processo, se 
inicie nesta idade, antes que os 
danos se intensifiquem.

A boa notícia, é que já exis-

tem produtos no mercado que, 
com fórmulas inovadoras, que 
possibilitam a prevenção do 
afinamento dos fios bloquean-
do a ação de radicais livres que 
prejudicam o funcionamento 
dos folículos pilosos. Os produ-
tos também podem aumentar a 
vascularização do couro cabelu-
do, melhorando a chegada dos 
nutrientes que são necessários, 
além de acelerar a reposição 
de novos fios e reduzir a queda 
capilar evitando que o cabelo 
fique frágil e sem vida. Incluin-
do formulações de uso tópico, 
como shampoos especialmente 
elaborados para esta região, 
práticos de utilizar e facilmente 
inseridos na rotina diária.

A cientista também alerta 
para os cuidados básicos com 
o couro cabeludo, como o uso 
de bonés durante a exposição 
solar intensa, evitar banhos 
muito quentes, realizar boa 
higienização com produtos 
adequados para cada tipo de 
pele e fios, além de manobras 
delicadas quando for aplicar 
qualquer produto nesta região. 
Jamais utilizar as unhas, pentes 
e escovas que tenham cerdas 
pouco maleáveis, ou que ofere-
çam o risco de provocar danos 
durante o uso.

Quando foi a última vez que 
você fez aquela arrumação nos 
seus cosméticos? Segundo Tatia-
na Nahas, oftalmologista especia-
lista em cirurgia plástica ocular, 
a dermatite de contato alérgica 
é principal causa de alergia na 
pele das pálpebras. O problema 
da maquiagem é que alguns pro-
dutos podem conter metais na 
sua composição, especialmente 
àqueles com muito brilho.

Enquanto é possível sentir 
que uma comida está vencida, 
seja pelo gosto ou odor, um lápis 
de olho ou um rímel vencido 

não apresenta sinais de validade 
expirada. “Com isso, a mulher 
pode ter mais dificuldade de 
descartar a maquiagem, mesmo 
quando percebe que o produto 
já venceu”, comenta Tatiana.

Vale ressaltar que embora 
pessoas atópicas, ou seja, àque-
las que apresentam outros qua-

dros alérgicos como rinite, são 
mais propensas à desenvolver 
reações alérgicas a produtos 
cosméticos, qualquer pessoa 
pode ter um quadro agudo de 
dermatite de contato, mesmo 
quem nunca teve uma alergia 
ocular na vida.

A alergia nas pálpebras 
pode evoluir para outras condi-
ções. Por isso, a recomendação 
é procurar um oftalmologista 
para tratar o quadro alérgico e 
até mesmo para avaliar os cui-
dados necessários para evitar 
novas crises.
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Após uma longa batalha 
da Vereadora Edir Sales, em 
conjunto com moradores, co-
merciantes, usuários da UBS 
Água Rasa e frequentadores da 
Igreja Nossa Senhora de Lourdes, 
representados pelo Padre Juliano 
Maroso, o CTA - Mooca  I (Centro 

Prefeitura desativa CTA 11-Mooca I

Vereadora Edir Sales apresenta 
projeto de lei para determinar a 
presença de efetivo da GCM nas 
escolas municipais

Ciente do episódio ocorrido com a morte da professora  Eliza-
beth Tenreiro, na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, 
e de tantos outros ocorridos recentemente em nossa cidade, a 
Vereadora Edir Sales está adotando medidas para que situações 
como essa não se tornem corriqueiras na capital. 

Como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Espor-
te, da Câmara Municipal de São Paulo, a parlamentar protocolou 
nesta semana um projeto de lei que determina a presença de uma 
viatura da GCM em cada  escola municipal de São Paulo, de modo 
a aumentar a segurança dos nossos professores e alunos.

Temporário de Acolhimento) foi 
desativado pela prefeitura da 
cidade de São Paulo. A desocupa-
ção do prédio, localizado na Rua 
João Soares, nº 81 - Água Rasa, 
aconteceu na última semana 
e os acolhidos do local serão 
atendidos por outras unidades 

da região. 
Segundo relato da popula-

ção local, a unidade era conhe-
cida pelo atendimento precário 
das pessoas em situação de rua, 
sem infraestrutura adequada, a 
exemplo dos banheiros em más 
condições de uso, falta de janelas 
e com pouco espaço para dar 
conta da demanda diária. Isso 
sem contar os prejuízos causa-
dos nas ruas pelos acolhidos 
como assaltos, uso de drogas, 
obstrução das calçadas, brigas 
e vandalismo nas instalações da 
UBS Água Rasa. 

“Foram diversas reuniões 
que realizamos na Secretaria de 
Assistência Social e Prefeitura 
para conscientizar o Executivo 

Reunião na Secretaria de Assistência Social

sobre o pesadelo que a região 
estava vivendo. Em abril de 2022, 
recebemos representantes da 
Secretaria para um encontro com 
mais de 150 pessoas no salão 
da Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes. Ouvimos os relatos de 
quem viveu na pele os prejuízos e 
muitas vezes tiveram que fechar 
as portas de seus comércios e até 
mudar de rota para chegarem e 
saírem de suas casas. Também 
é preciso ressaltar as condições 
desumanas de atendimento aos 
acolhidos, uma vez que o pré-
dio não tinha a infraestrutura 
necessária. A desativação desta 
unidade é um verdadeiro alívio 
para todos!”, ressaltou a Verea-
dora Edir Sales.

Anvisa suspende comercialização de alimentos da marca Fugini
A Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa) suspen-
deu a fabricação, comercializa-
ção, distribuição e uso de todos 
os alimentos da marca Fugini. 

A medida foi tomada após 
inspeção na fábrica localizada 
em Monte Alto, no interior de 
São Paulo, e é válida para pro-
dutos em estoque do local. 

De acordo a Anvisa, durante 
a inspeção, foram identificadas 
falhas graves relacionadas à 
higiene, controle de qualidade e 
segurança das matérias-primas, 
controle de pragas, e rastre-
abilidade.  Em nota, a Fugini, 

afirmou que a vistoria “gerou 
uma ordem para alteração de 
alguns processos e procedimen-
tos internos, respeitamos e, ra-
pidamente, alteramos os pontos 
indicados”. 

Ainda de acordo com a em-
presa, não há nenhum lote com 
recall e a comercialização e 
consumo dos produtos seguem 
normalmente nos pontos de 
vendas do varejo.

Ainda conforme a Anvisa, 
será publicada uma resolução 
específica para lotes de maio-
neses. A nova medida proíbe a 
comercialização, distribuição e 

uso, e determina o recolhimento 
de todas as apresentações da 
maionese da marca, com ven-
cimento em janeiro, fevereiro 
ou março de 2024.  A proibição 
vale também para todos os lotes 
a vencer em dezembro de 2023 
com numeração iniciada por 354. 

A medida foi adotada em razão 
do uso de matéria-prima venci-
da na fabricação da maionese. 
O fato foi constatado em uma 
inspeção sanitária.

Comer ou jogar fora? 
Apesar de as falhas poderem 

comprometer os alimentos, não 
foram identificadas substâncias 
danosas nos alimentos. Ainda 
assim, a determinação da An-
visa fala em proibição no uso 
— portanto, é recomendado 
descartar os produtos. O item 
que demanda um cuidado maior 
é a maionese.
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No dia 30 de abril de 2023 acontece a 1ª Corrida de Aniversário 
do Juventus – 99 Anos, a partir das 07h00, pelas ruas do bairro da 
Mooca. A empresa Crono Sports será a responsável pela organiza-
ção e direção técnica do evento. A prova será realizada com duas 
distâncias, de 5 KM e 10 KM. E ainda uma caminhada de 5 KM. 
Faça sua inscrição através do site:https://www.cronosports.com.
br/shop/product/corrida-de-aniversario-juventus.

SERVIÇO: 1ª Corrida de Aniversário do Juventus- 99 Anos
DATA: 30 de abril de 2023, domingo
LOCAL: A largada e a chegada das duas provas serão no Clube Atlé-
tico Juventus à Rua Comendador Roberto Ugolini, nº 20 – Mooca- 
São Paulo – SP
DISTÂNCIAS APROXIMADAS: 5km e 10km corrida / caminhada de 
5km HORÁRIO LARGADA: a partir das 7h00 para 5km e 10km
RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO: A entrega do kit será feita no 
dia 28 e 29 de abril de 2023 – sexta feira, das 14h00 às 20h00 e 
sábado, das 10h00 às 17h00 no local a ser confirmado. Não haverá 
entrega de kits no dia da prova.
KIT PARTICIPAÇÃO: (número de peito + medalha)
KIT BÁSICO: (camiseta + chip + sacochila + número de peito+medalha)
MAIS INFORMAÇÕES: e-mail: contato@cronosports.com.br
Telefone de contato: +55 11 94142-9310

Dia 26/03, 
foi realizado o já 
famoso rachão 
do Madrid FC. 
Com dois times, 
de veteranos a 
disputa é bas-
tante saudável. 
Os rachões do 
clube, são dis-
putados quin-
zenalmente aos 

domingos a partir das 9h no CEE Mooca, Rua Taquari, 549.

Jogando neste último domingo, 26/03 pela Fut Liga, o A.E. Mooca 
Baixa Society. Venceu os dois quadros do Por Noix. O primeiro, por  
9 x 2 e o segundo quadro por 6 x 3.

A equipe da Mooca manda os seus jogos aos domingos na quadra 
de futebol society Jardim Itália a partir das 8h. No sábado, 01/04, o 
A.E. Mooca estará disputando a Super Copa Zona Sul de Futebol 7 
contra o time Dunamis FC, a partir das 17h, na Arena Inter Esportes, 
na Avenida do Estado ao lado do Shopping Plaza Sul.

A equipe do Arco Verde estará mais uma vez disputando o seu 
amistoso no dia 02/04, domingo, a partir das 9h, no seu mando de 
campo, CEE Mooca, Rua Taquari, 549, Mooca. O técnico João não 
esconde suas expectativas.  “O  time, nesse ano de 2023, está fazendo 
uma renovação trazendo novos valores e esperamos estar prontos 
para os Jogos da Cidade,” antecipa.

Jogando amistosamente nesse último sábado, dia 25/03, a 
equipe União da Mooca, empatou pelo placar mínimo de 1 x 1 
com a equipe Cobra Criada da Vila Prudente. O União da Mooca, 
manda seus jogos aos sábados a partir das 11h30, no CEE Mooca, 
Rua Taquari, 549 – Mooca.

Jogando amistosamente nesse último sábado, dia 25/03,  o time 
do Nego Bill venceu o Treze da Mooca pelo placar de 3 x 1.  

O jogo foi realizado no mando de campo do Treze, no CDC Parque 
da Mooca. Gols do Nego Bill: Isau, Mancini e Vitao.

O time Master do Moocafogo estará jogando nesse próximo 
domingo dia 02/04. A equipe manda os seus jogos aos domingos a 
partir das 8h, no campo do CEE Mooca, Rua Taquari, 549 - Mooca.

O Tabajaras empatou no amistoso com a equipe AA Confiança 
do Jardim Itápolis em 1 x 1.  O jogo aconteceu no último domingo, 
26/03, nas dependências do campo CDC Parque da Mooca. As duas 
equipes realizaram uma boa contenda, onde os atacantes do Ta-
bajaras martelaram bastante o gol do adversário, mas não tiveram 
sorte nas conclusões e o jogo acabou no empate. O gol do Tabajara 
foi marcado pelo jogador Biruta.

1ª Corrida de Aniversário do Juventus - 99 Anos

União da Mooca empata em 
1 x 1 com Cobra Criada

Nego Bill 3 x 1 Treze da Mooca

Master do Moocafogo estará 
em evidência no domingo

Tabajaras 1 x 1 AA Confiança

Master do Madrid jogou 
no domingo, dia 26/03

A.E. Mooca Baixa Society
vence seus dois jogos

Arco Verde jogará dia 02/04


