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Fatos que são notícias na região, utilidade pública, lazer, entretenimento e informações com credibilidade e imparcialidade...

Após prefeito Ricardo Nunes (MDB), afirmar que o documento seria obrigatório para as pessoas aces-
sarem bares, restaurantes e shoppings, PMSP recua e muda para “recomendação” - veja na pág. 5

“Passaporte da Vacina” 
causa polêmica na capital

Time de Futsal da 
SAVM é líder na Copa 
Ranking do Batalha

O time de futsal da So-
ciedade Amigos de Vila 
Matilde, continua lideran-
do a Copa Ranking do Ba-
talha, campeonato com-
posto por vários times 

amadores da cidade de 
São Paulo.

“Com 117 pontos, os 
jovens da SAVM estão 
perto de ganhar o campe-
onato,  além do Troféu de 

1º e 2º quadros do time de futsal da Sociedade Amigos de Vila Matilde
Campeão, a equipe ven-
cedora receberá também 
uma bola e um fardamento 
completo” informou Nena, 
técnico e responsável pela 
equipe.

Peça pelo Whatsapp
ou nos faça uma visita

(11) 93267-6712

@alberts_vilamatilde

Juliana Paes
vira motivo de piada na internet após cair 

em golpe de pirâmide  - Veja na Pág. 4

A Prefeitura de São 
Paulo recuou em relação à 
obrigatoriedade do passa-
porte da vacina aos clientes 
de estabelecimentos co-
merciais da capital paulista.

A Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes 
(Abrasel) foi uma das orga-
nizaçõess que se colocou 
contra a medida. De acor-
do com Paulo Solmucci, 
presidente da entidade, a 
nova regra pode aumentar 
filas e aglomerações, além 
de limitar o acesso aos 
clientes de outros estados 

que estão com a imuni-
zação mais lenta, aos que 
não podem se vacinar por 
condições médicas e aos 
que não possuem celula-
res ou internet em seus 
aparelhos, já que o “pas-
saporte da vacina” será via 
aplicativo.

“É um conjunto de in-
sensatez que, ao nosso ver, 
só tumultua o ambiente. 
Teria que haver mais diálo-
go, preparação e avaliação 
da viabilidade”, afirma Sol-
mucci em nota divulgada 
pela Abrasel.

Grandes eventos
só poderão
permitir a
entrada de

pessoas
imunizadas

A Prefeitura de São Pau-
lo informa que deva ser 
obrigatória a exigência do 
comprovante de vacinação 
para frequência de pesso-
as em grandes eventos, 
como feiras, congressos e 
espetáculos; e facultativa 
para locais de fluxo e per-
manência eventual de pes-
soas, como bares, restau-
rantes e estabelecimentos 
comerciais. Assim que o 
protocolo estiver conclu-
ído, será amplamente di-
vulgado.
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• Livros didáticos e paradidáticos em geral
• Grande variedade de mochilas 
• Material escolar 
• Artigos para presente 
• Impressão e scanner 
• Encadernação e plastificação

SOMOS PONTO DE COLETA E RETIRADA
RECEBEMOS ML, PLP, SEDEX E PAC

Não perca tempo 
nos CORREIOS.VENDE ONLINE?

Rua Bento Quirino, 488 - Vila Talarico
(11)2785-0454 / (11)2652-9411 / (11)98573-4959

email: papelaria_bakana@hotmail.com

Governo de SP faz apelo para 
que população não solte balões
Mais de 240 agentes do 

Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, da Secretaria de Infra-
estrutura e Meio Ambiente 
do Estado (SIMA), Fundação 
Florestal, Bombeiros-civis e 
voluntários atuaram desde 
a manhã de domingo (22) 
no combate ao incêndio que 
atinge o Parque Estadual Ju-
query, no município de Fran-
co da Rocha.

De acordo com as primei-
ras informações, a queimada 
começou após a queda de 
um balão localizado pelas 
equipes na área de proteção 
ambiental. Os trabalhos con-
tam com o apoio de viaturas 
terrestres, helicópteros e 
aviões no combate às cha-
mas.

Fabricar, vender, trans-
portar ou soltar balões é 
considerado crime ambien-
tal (Lei Nº 9.605/98) e colo-

ca em risco a vida humana 
e toda a biodiversidade. A 
pena prevista é de detenção 
de um a três anos ou multa.

Antes do período de es-
tiagem, como medida pre-
ventiva, a Fundação Florestal 
executou mais de 30 mil m³ 
de aceiros na área e abriu 
195 m³ de cacimbas para ar-
mazenamento de águas plu-
viais – medidas que contri-
buem para evitar que o fogo 
se alastre. No entanto, a falta 

de chuvas e as altas tempe-
raturas deixam a vegetação 
seca e favorecem a propaga-
ção das chamas, dificultando 
o trabalho das equipes.

Parceria da população
Está em andamento uma 

campanha de conscientiza-
ção para que a população 
colabore e siga as orienta-
ções preventivas de não: fa-
zer fogueiras, queimar lixo, 
jogar cigarros nas rodovias 
próximas à mata, soltar ba-
lões, entre outras. As ações 
ocorrem em estações de 
trem, postos de combustível, 
rodovias, por meio de SMS 
da Defesa Civil, que alerta 
sobre as regiões mais secas 
etc. Além do tempo mais 
seco, a queima criminosa, 
atos de vandalismo e outras 
ações humanas contribuem 
para a ocorrência de incên-
dios florestais.

Parque estadual do Juquery já teve mais de 1.600 hectares (80% 
de toda a área) destruída por incêndio que começou no domingo

Shopping
Penha recebe 
a exposição 
“Sementes”

Para reforçar seu compro-
misso com a arte e a cultura 
brasileira, o Shopping Penha 
recebeu, desde o dia  18 de 
agosto, a exposição “Semen-
tes” da artista plástica Julia 
Takeda. 

A mostra conta com obras 
que juntam os elementos hu-
manos com o da natureza, 
simbolizando que cada um 
carrega sementes dentro de 
si, seja uma força, uma pala-
vra, um ato, um filho, uma lá-
grima, um corpo. Resta saber, 
buscar, descobrir e desenvol-
ver que semente somos. 

Julia Takeda é artista plásti-
ca, ilustradora de livros e pro-

fessora de desenho e pintura 
com os diplomas de Comuni-
cação na USP, Design Gráfico 
no Japão e Ilustração na Itália.  
Ela acredita que a arte salva vi-
das, assim como salvou a dela. 

“Essa exposição bela, to-
cante e única tem o poder de 
nos fazer refletir sobre quem 
somos nós, qual é nosso pro-
pósito e como fazemos nossa 
semente nascer. É um grande 
prazer exibir as obras de uma 
grande artista como a Julia”, 
afirma Débora Blanco, gerente 
geral do Shopping Penha. 

A atração é gratuita e fica 
localizada no primeiro piso do 
empreendimento.

EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE
FORMA ÁGIL E PRÁTICA

(11) 97097-5164(11) 5521-4454

delthacontabilidade delthacont

Av Ipanema, 625 - Veleiros - São Paulo - SP

 www.delthacont.com

CERTIFICADO
DIGITAL

Studio de 1 dorm. 
na Vila Matilde 

à partir de 
R$ 169 mil

Studio 1 dorm. 
no Metrô Vila Matilde 

locação - apenas 
R$ 1.300,00

Apto. de 2 dorms. 
na Vila Matilde 

à partir de 
R$ 199 mil

*Apto.3 dorms. 
TODO MOBILIADO 

na Vila Carrão
por R$ 535 mil

1199267.9768

*Imagens referentes ao Apto. 3 dorms. na Vila Carrão
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R$ 300,00

SAIBA COMO OBTER 
ESSE BENEFÍCIO EM

OBRIGADO SÃO PAULO!
CIDADE QUE ACREDITA NA CIÊNCIA E NA VIDA.

A cidade de São Paulo deu o exemplo: 100% do público 
adulto vacinado! Mas, para vencermos a pandemia, 
é muito importante a atenção de todos à segunda  
dose da vacina na data certa. Saiba mais em:  
prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa

> Use máscara sempre.
> Lave sempre as mãos.
> Evite aglomerações.
> Mantenha o distanciamento social.

Baixe o App
e-saúdeSP
e saiba mais

O Governo SP lançou na úl-
tima semana o Bolsa do Povo 
Educação para os estudantes 
mais vulneráveis do ensino 
médio da rede estadual de 
Educação. A ação prevê o pa-
gamento de benefício no valor 
de R$ 1 mil, por ano letivo, e 
tem como objetivo principal o 
combate à evasão escolar. O 
programa faz parte do Bolsa 
do Povo Educação, criado pelo 
Governo de São Paulo para 
auxiliar as famílias a supera-
rem os desafios educacionais 
e financeiros provocados pela 
COVID-19. 

“Quero ratificar a impor-
tância dessa iniciativa para 
combater a evasão escolar. 
Cinco milhões de crianças dei-
xaram a escola em 2020 no 
Brasil. Isso é um deserto para 
o futuro do Brasil. Pessoas sem 
ensino não reagem, se tornam 
dependentes. E é isso o que 
nós não queremos. Queremos 
crianças e jovens que tenham, 
pelo ensino, a oportunidade 
de viver melhor”, disse o Go-
vernador. 

No total, o Governo de SP 
vai investir R$ 400 milhões no 
programa, com aportes de R$ 
100 milhões ainda em 2021 
e de R$ 300 milhões no ano 
letivo de 2022. Por meio do 
novo benefício, o Governo de 
SP pretende manter os jovens 

Rappers da periferia lançam
música sobre combate à Covid-19

e mobilizam moradores
Com a ajuda de voluntários, o trabalho ressalta a 

importância da prevenção nas regiões mais pobres
Durante todo este pe-

ríodo de quarentena, por 
conta do novo Corona-
vírus, muitos brasileiros 
viram suas rendas e em-
pregos simplesmente de-
saparecerem. A esperança 
de sobrevivência, para al-
guns, vem da iniciativa de 
empresários e anônimos 
que têm se desdobrado 
para tentar amenizar o 
desespero de milhares de 
famílias neste momento. 

Com o intuito de orien-
tar a população quanto 
aos cuidados sanitários 
contra a Covid-19 nas re-
giões mais pobres de São 
Paulo, Kannon Rap e An-
dré Zullu compuseram e 
gravaram a música ‘’CUI-
DE-SE’’, retratada no dis-
trito Iguatemi, localizado 
no extremo da zona leste, 
que está na lista dos 20 
piores bairro para se viver 
na capital de acordo com 
dados do Índice de De-
senvolvimento Humano 
(IDH).

Uma força-tarefa do 
Comitê de Saúde, do Gru-
po Mulheres do Brasil, e 
voluntários arrecadaram 

Veja o videoclipe: https://www.youtube.com/watch?v=eDlFyFlgEdg

o valor para a gravação 
do videoclipe que contou 
com uma equipe de pro-
fissionais do audiovisual 
e de moradores do bairro, 
que vive uma de suas pio-
res crises econômicas.

A música, lançada na 
plataforma Youtube, res-
salta a importância de se 
manter em casa, quando 
possível, além de fazer 

uma crítica social sobre 
os efeitos negativos da 
ausência do governo com 
políticas públicas em mo-
mentos de crise. 

Trecho da música:
Fique em casa. Só saia 

se for preciso. Rolê desne-
cessário é coisa para sem 
juízo. Uns clamam para 
não morrer, outros para 
sobreviver. O vírus acha 

que a vida é para aquele 
que merecer. É complica-
do, terceira guerra mun-
dial. Quem lota a social 
amarrota o hospital. 

O trabalho com certeza 
é necessário. Sem ele não 
tem conteúdo dentro do 
armário. A paciência hoje 
virou uma arte. A pande-
mia só acaba se fizermos 
nossa parte. 

Kannon Rap e André Zullu compuseram e gravaram a música ‘’CUIDE-SE’’

do ensino médio na escola, es-
timulando a participação nas 
atividades escolares e, conse-
quentemente, melhorando a 
aprendizagem. 

Os pagamentos serão fei-
tos proporcionalmente ao ano 
letivo e estão condicionados à 
frequência escolar mínima de 
80%, à dedicação de 2 a 3 ho-
ras de estudos pelo aplicativo 
Centro de Mídias SP (CMSP) e 
à participação nas avaliações 
de aprendizagem. Os estu-
dantes da 3ª série do Ensino 
Médio devem ainda realizar 
atividades preparatórias para 
o ENEM. 

As inscrições para o pro-
grama poderão ser realizadas 
entre 30 de agosto e 10 de 
setembro pelo site https://
www.bolsadopovo.sp.gov.br/. 
Poderão se inscrever todos os 
alunos regularmente matricu-
lados no ensino médio e na 9ª 
série do ensino fundamental 
da rede estadual de ensino e 
inscritos no Cadastro Único - 
CadÚnico. 

Dados da Secretaria de 
Educação indicam que há 3,5 
milhões de estudantes matri-
culados na rede estadual de 
ensino, com cerca de 770 mil 
em situação de pobreza ou ex-
trema pobreza. Destes, 1,2 mil 
estão no ensino médio, sendo 
267 mil em vulnerabilidade. 

SP pagará R$ 1 mil
para manter alunos do
ensino médio na escola

Ação contra a 
evasão escolar
vai investir
R$ 400 milhões 
em benefício 
para 300 mil 
estudantes em 
situação de
pobreza e
extrema pobreza
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LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Assuma mais poder no traba-
lho. Inovações trarão conquista 
financeira e mais liberdade. O 
Sol iluminará investimentos e va-
lores. Implante um lifestyle mais 
gostoso e dê atenção aos relacio-
namentos. Amizades e irmãos 
estarão próximos. Fortaleça a 
rede de apoios e amplie a parti-
cipação social. Um mergulho nos 
sentimentos revelará sonhos e 
ambições. Amor estável.

Comece novo ciclo de vida, ca-
minhos ficarão iluminados com 
Sol em seu signo. Hora de realizar 
seus desejos com garra e coragem. 
Momento favorável no amor. Se 
estiver só, poderá se apaixonar 
novamente. Solte a imaginação, 
siga a intuição e curta momentos 
mágicos na vida íntima. Conte 
com estabilidade financeira e su-
cesso profissional. Bom momento 
para compras e investimentos.

8 filés de tilápia limpas e des-
congeladas
MODO DE PREPARO:

Acenda o forno a 180°.
Em uma forma grande, espa-
lhe o azeite (não é necessário 

cobrir a forma inteira).
Cubra a forma com a cebola 
e o tomate (em cima), após, 
coloque os filés de tilápia 
por cima, acrescente sal e 
pimenta-do-reino nos filés e 
coloque no forno.
Quando estiver cozido (não 
é dourado) cubra os filés 
com catupiry e queijo rala-
do.
Leve ao forno novamente e 
deixe dourar.
Bom apetite!

CULINÁRIA

JULIANA PAES VIRA MOTIVO DE PIADA NA 
INTERNET APÓS CAIR EM GOLPE DE PIRÂMIDE

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Assuma mais poder, abrace a 
missão e brilhe! Tempo de pro-
jeção, sucesso e popularidade. 
Hora de realizar os sonhos e al-
cançar metas mais altas. Conte 
com prestígio e segurança nas 
relações. O desafio será conciliar 
família, manutenção da casa e 
carreira. Se planejar direitinho, 
tudo dará certo. Planeje uma 
viagem a dois com antecedência. 
Resolva assuntos do passado.

Sonhos com uma viagem e co-
nexões internacionais farão os 
olhos brilharem. Espere por 
muito carinho e novidades nas 
interações de hoje. Esperanças 
e horizontes mais largos. Apro-
funde uma relação especial e 
dê nova dimensão ao amor. 
Segurança e harmonia com a 
família servirão de suporte para 
dar um passo maior na carreira. 
Sintonia com a espiritualidade.

Palavras carregadas de emoção 
aproximarão o amor, irmãos 
ou uma amizade especial. Mo-
mento de estabilizar relações 
e investir no seu futuro. Nego-
ciações comerciais poderão ser 
confusas. Não passe por cima 
de detalhes de um contrato ou 
acordo financeiro, ganhe tempo 
para pensar e ampliar opções. 
O dia favorecerá pesquisas e 
contatos. Novidades à vista!

Transação imobiliária, ou negó-
cio familiar, ganhará impulso. 
Um sonho antigo poderá se re-
alizar e proporcionar mais con-
forto. Cuide da energia, abaste-
ça a casa, doe coisas sem uso e 
renove seus espaços. Amizades 
darão dicas de beleza e com-
pras. Invista no seu equilíbrio e 
bem-estar. Vários planetas sina-
lizam sucesso e visibilidade na 
carreira. Conquistas pela frente!

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

Aumente a sintonia com a força 
interior e visualize onde quer 
chegar. Um pouco de interioriza-
ção equilibrará suas energias. So-
nhe alto e aguarde o momento 
certo para agir. Trabalho, saúde 
e atividades do dia cobrarão pa-
ciência e organização. Harmonia 
nos relacionamentos e colabora-
ção da equipe garantirão ótimos 
resultados. Cultive amizades.

Atividades em grupo e vida social 
manterão o astral em alta. Mar-
que presença nas redes. Ótimo 
momento para conquistar ami-
zades em ambientes diferentes, 
compartilhar conhecimentos e 
fortalecer a reputação. Relações 
de trabalho terão andamento 
positivo. Plante boas sementes 
para o futuro. Resultados serão 
consistentes e proporcionarão 
estabilidade financeira.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Busque leveza, com momen-
tos de relaxamento interca-
lados com o trabalho e siga a 
intuição que estará mais agu-
çada nesta fase. O desafio será 
manter a rotina organizada e a 
concentração nas tarefas. Prá-
tica de meditação, treino ou 
caminhada serão boas opções 
para manter a mente afiada e 
vencer a preguiça. Harmonia e 
segurança nos relacionamentos.

Conversas com o par desperta-
rão fantasias gostosas. Fase de 
muitas emoções, sua sensibilida-
de estará amplificada. Bom para 
estreitar laços afetivos, aprofun-
dar relações e curtir momentos 
carinhosos com os filhos, ou fa-
miliares. Trocas de mensagens 
com amizades continuarão ace-
leradas e esclarecedoras. Expo-
nha ideias e fortaleça a posição 
na equipe. Atenção à saúde.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

Uma oportunidade financeira 
poderá chegar magicamente. 
Espere por presentes e sinais da 
vida. Na dúvida, respeite a intui-
ção. Os sentimentos transbor-
darão, hoje. Lindo para o amor 
e para concretizar sonhos. Fase 
aberta a mudanças. Aposte nos 
planos de expansão e ligue o 
radar nas oportunidades. Res-
postas íntimas e existenciais da-
rão serenidade. Planeje viagem.

Aproveite para se cuidar com 
carinho, investir na imagem e 
alimentar a alma com beleza e 
emoções positivas. Com Lua em 
seu signo, os sonhos estarão em 
destaque. Conte com grande 
empatia nas interações de hoje 
e aprenda com novas referên-
cias. Bom para iniciar parcerias, 
ingressar num novo grupo e am-
pliar amizades nas redes sociais. 
Cumplicidade e união no amor.

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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FAVG
ATIVIDADE

VIRGEMLOS
XANETOT

BAMBIADIA
SADAATT
CLATIMU
OBESIDADE

ANACTDOT
TIGUARIA

SIMADIVUD
NOBREGALO

RUDERBAU
SALVAVIDAS

SOSSEGADA

Separam as 
duas mãos, 
em uma 
rodovia

História
de uma
novela
(fig.)

Logra-
douros
como a
Paulista

Bloco car-
navalesco
de Recife 

Objeto
como o
Oscar

Os, em
espanhol

Sexto
signo do
Zodíaco

"Let (?) Be",
sucesso

dos
Beatles

(?)
Brandão,
sambista

Atencio-
samente
(abrev.)

Excesso
de gor-
dura no 

organismo

Dolorida;
magoada

Agência
Nacional 

de Aviação
Civil (sigla)

Unhas de
feras

Aprovação 
dos noivos 

no altar

Categoria
do boxe

Conso-
antes de
"vaso"

(?) Ben,
relógio
londrino

Alain
Delon,
ator 

Socorre os
afogados
Calma;

tranquila

Digno;
generoso
Severo;
ríspido

Formato
do rodo

Desfila na
passarela

Incerteza
Quadro-
negro

escolar

Prorroga
(a data) 
Modo de
proceder

Ponto, 
em inglês
Extensão
de vídeo

Língua
romana
Bahia
(sigla)

O filho do
filho

A sexta
letra

Profissão;
ocupação

Cervídeo
da Disney
"Monstros
(?)", filme

Prato
refinado

Boro
(símbolo)

Material
de cestos
Tipo de
vitamina

2/it. 3/avi — big — dot — los. 5/bambi — lousa.

PASSATEMPO

Juliana Paes caiu em um 
golpe no qual perdeu R$ 
500 mil de suas econo-

mias. A situação, porém, não 
comoveu em nada os inter-
nautas, que até fizeram pia-
dinhas com a situação.

No Twitter, muitos deles 
afirmaram que o maior cul-
pado de tudo isso foi o pró-
prio “olho gordo” da atriz, 
que teria entrado “em um 
esquema de pirâmide para 
ganhar dinheiro fácil”. 

“Gente, olho grande é no 
sentido de ganância. Procu-
re saber por que as pessoas 
caem em golpe de pirâmide. 
Em geral são ofertas de ga-
nhos altos em operações du-
vidosas”, acusou um.

“Ter 500 mil pra perder 
é pra poucos! Ai que peni-
nha! Só que não”, debochou 
outra pessoa. “Não acredita 
na ciência mas acredita em 
pirâmide. Caiu até no papo 
do Bozo, cair em esquema de 
pirâmide é o mínimo”, mais 
uma.

A situação da atriz, vale 
lembrar, é complicada, já 
que ela depositou quase R$ 
500 mil para uma empresa 
chamada F2S Intermed de 
Negócios e, após perceber 
que havia sido vítima de cri-
minosos, procurou as autori-
dades. 

Segundo informações da 
colunista Fábia Oliveira, do 
jornal O Dia, as investigações 
provaram que o homem que 
se passava por dono da em-
presa desapareceu com qua-
se meio milhão de reais da 

artista.
Tudo teria acontecido em 

maio de 2018, por intermé-
dio de um consultor finan-
ceiro de confiança da artista, 
que também foi vítima do 
golpe.

Na ocasião, a F2S Intermet 
de Negócios captou dinheiro 
de investidores para compra 
de carros que, posteriormen-
te, seriam revendidos. 

Os interessados teriam fi-
cado encantados com a pro-
messa de lucro de 4% a 8%. 
No entanto, esses negócios 
nunca foram concretizados.

Em maio deste ano, o Mi-
nistério Público de São Paulo 
pediu a prisão preventiva de 
quatro pessoas envolvidos 
no caso. De acordo com a de-
núncia, o “golpe era aplicado 
na forma de pirâmide contra 
vítimas certas e determina-
das”.

Ainda de acordo com a 
publicação, entre os envol-
vidos no golpe estão o dono 
da F2S e a mulher dele, que 
recebia em uma conta ban-
cária os valores que as víti-
mas depositavam na conta 
da empresa.

Os golpistas movimenta-
ram quase R$ 6 milhões, se-
gundo informações obtidas 
após quebra do sigilo bancário.

Juliana Paes não foi a úni-
ca vítima do grupo. Murilo 
Rosa teria perdido R$ 460 
mil, enquanto Luís Fabiano 
acabou perdendo R$ 280. O 
consultor financeiro da glo-
bal também perdeu R$ 84 mil 
nesse investimento.

INGREDIENTES:
1 cebola grande cortada em 
rodelas
1 tomate maduro corado 
em rodelas
Sal
Pimenta do reino
Azeite de oliva
Catupiry em bisnaga (do 
tipo pizzaiolo)
Queijo ralado (tipo parme-
são ou outro a gosto)

acesse: www.infoleste.com.br
e-mail: atendimento@infoleste.com.br
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Grandes eventos só poderão 
permitir a entrada de
pessoas imunizadas

A Prefeitura de São Paulo 
irá disponibilizar os dados das 
pessoas imunizadas na capital 
para comerciantes e organiza-
dores de eventos por meio da 
plataforma e-SaúdeSP. A partir 
disso, será possível controlar 
a entrada de apenas pessoas 
vacinadas em eventos e esta-
belecimentos comerciais.

“A gente deve definir os 
protocolos para participação 
em eventos e um desses ele-
mentos importantes é a condi-
ção da pessoa estar vacinada, 
e isso precisa ser confirmado”, 
explicou o secretário munici-
pal da Saúde, Edson Apareci-
do.

O monitoramento deve 
funcionar da seguinte forma: 
os munícipes podem baixar 
o aplicativo e-Saúde. Lá, será 
disponibilizado um QR Code 
que passará por um leitor via 
totem, tablet e/ou computa-
dor nos estabelecimentos e 
eventos para garantir que ape-
nas pessoas vacinadas aden-
trem nesses locais.

Caso a pessoa não tenha 
acesso a plataforma e-Saúde, 
deverá apresentar o cartão de 
vacinação físico.

Os protocolos ainda estão 
sendo definidos e devem con-
ter as penalidades para os es-

tabelecimentos que eventual-
mente deixarem transitar em 
seu interior pessoas que não 
estiverem vacinadas. Segundo 
o secretário Edson Aparecido, 
a ideia é que tudo fique pronto 
no início da próxima semana.

e-SaúdeSP
A Plataforma de Saúde 

Paulistana, e-saudeSP, é uma 
criação da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS) para faci-
litar o acesso e o registro das 
informações de saúde do cida-
dão paulistano.

Concebida para integrar e 
disponibilizar todas as infor-
mações de saúde envolvidas 
no atendimento SUS do âm-
bito municipal de São Paulo, o 
app possibilita que o cidadão 
registre diariamente seus da-
dos de saúde, permitindo o 
monitoramento de informa-
ções de importância, como 
aferições de pressão e glice-
mia capilar, registro de peso, 
alergias e medicações de uso 
contínuo.

Além disso, o app reúne 
grande quantidade de infor-
mações úteis da saúde, como 
orientações oficiais da SMS, 
armazenamento do histórico 
clínico do paciente, e georre-
ferenciamento para localiza-
ção de unidades de saúde.

A data de início da medida e o valor da multa não foram divulgados

Prefeitura de SP volta atrás e diz que
passaporte da vacina será “recomendável”

A Prefeitura de São Paulo 
recuou em relação à obrigato-
riedade do passaporte da va-
cina aos clientes de estabele-
cimentos comerciais da capital 
paulista.

Após o prefeito da cidade, 
Ricardo Nunes (MDB), afirmar 
que o documento seria obriga-
tório para as pessoas acessa-
rem bares, restaurantes, shop-
pings, teatros, cinemas, etc., o 
secretário municipal da Saúde, 
Edson Aparecido, disse que o 

passaporte será apenas “reco-
mendável” a alguns estabele-
cimentos e obrigatório em ou-
tros (restaurantes com eventos 
e teatros, por exemplo).

Passaporte
Mais cedo nesta segunda-

-feira, a Prefeitura de São 
Paulo havia anunciado que o 
passaporte de vacinação seria 
obrigatório para as pessoas 
entrarem em estabelecimen-
tos da cidade. De acordo com 
a administração municipal, o 

documento seria exigido já nas 
próximas semanas.

Críticas
Em entrevista ao Globo, o 

presidente-executivo da As-
sociação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), Paulo 
Solmucci, criticou a adoção 
do passaporte em São Paulo: 
“O passaporte da vacina para 
bares e restaurantes só gera 
aglomerações e falsa sensação 
de segurança. Nada garante 
que alguém com temperatura 

normal não está transmitindo, 
nem quem tomou a primeira 
dose. O fundamental é manter 
os protocolos de prevenção”, 
avaliou.

“Imagina que alguém que 
não foi vacinado entre e sente 
no bar. O dono ou o gerente 
terão poder polícia para retirá-
-lo dali? Ou deverão ligar para 
a PM? Ou, se não conseguir 
tirá-lo da mesa, serão multa-
dos?”, questionou Solmucci.

Fonte: saúde.ig.com.br

Transtorno Depressivo Infantil: 
Entenda o que leva uma
criança a ter depressão

A depressão infantil é uma 
realidade muito presente na 
vida dos jovens, porém é pouco 
discutida nos dias atuais. Quan-
do alguém está com crises de 
choro , dores no corpo , cons-
tantes apertos no peito e se iso-
lando das pessoas ao seu redor, 
é bom ficar de olho, porque em-
bora não seja tão comum quan-
to a depressão em adultos, as 
crianças também sofrem com 
o distúrbio, e, ao menor sinal, 
precisam ser diagnosticadas e 
tratadas adequadamente.

Não há um consenso entre 
os especialistas sobre a idade 
em que a depressão se inicia 
nas crianças, mas estudos mos-
tram que o índice de depressão 
infantil no Brasil varia entre 
0,2% a 7,5% para jovens com 
menos de 14 anos. Porém, é no 
início da adolescência, entre os 
12 e 15 anos, que a fase é mais 
crítica, podendo, inclusive, sur-
gir com o risco potencial de sui-
cídio.

De acordo com Priscila Dos-
si, médica psiquiatra com espe-
cialização em infância e adoles-
cência pela UNICAMP, quanto 
menor é a idade, maior é a di-
ficuldade que a criança tem de 
descrever os seus sentimentos, 
ou seja, de reconhecê-los e co-
locá-los em palavras. “Com essa 
dificuldade de se expressar, em 
geral, é comum que a crian-
ça somatize o problema, por 
exemplo, se queixando de dores 
no corpo, como dores no abdô-
men ou de cabeça, camuflando 

os reais sintomas”, explica.
Sinais e sintomas

A depressão não possui cau-
sa única, e sim uma variedade 
de fatores, incluindo, no geral, 
fatores genéticos e ambientais. 
O histórico de ambiente familiar 
desestruturado, abusos, priva-
ções ou perdas familiares viven-
ciadas muito cedo são grandes 
colaboradores para a depressão 
infantil.

Segundo Dossi, dores no 
corpo, xixi na cama com fre-
quência, irritabilidade, perda 
do prazer em brincar, isolamen-
to social, variações de peso, 
dificuldades de concentração, 
cansaço e medo excessivos, são 
alguns dos achados mais co-
muns.

Diagnóstico
Tratando-se de jovens, o 

diagnóstico é mais difícil, de-
pendendo também da idade e 
da maturidade da criança como 
facilitadores. Todavia, alguns 
comportamentos podem in-
dicar sinais de depressão não 
sendo definitivos, mas servindo 
de auxílio, como, por exemplo, 
a birra, natural em certa idade, 
ou à irritabilidade que também 
pode aparecer.

A psiquiatra explica que o 
diagnóstico é clínico, muitas 
vezes sendo feito por meio de 
uma avaliação interdisciplinar 
com diferentes profissionais, 
dentre eles o psiquiatra infantil 
e o psicólogo, podendo tam-
bém haver medidas que pos-

sam envolver a família .
Tratamento

O tratamento, em geral, en-
volve terapia , que pode abran-
ger, além da criança, a família 
e o ambiente escolar. A médica 
ainda explica que, caso neces-
sário, o uso de medicamentos 
também pode fazer parte do 
tratamento, mas sempre com 
prescrição e acompanhamento 
de um psiquiatra infantil.

Lembre-se: se você notar 
esses sinais em alguma criança, 
não os ignore! Procure por aju-
da antes que o quadro evolua.

Fonte: Altoastral/ig.saúde
Priscila Zempulski Dossi,

médica psiquiatra com espe-
cialização em psiquiatria infantil e 

adolescência pela UNICAMP.

Psiquiatra
explica os
sinais e os 
principais
sintomas
dessa
doença
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Por Luccas Callejon
Canal no Youtube: Inside Shows
Instagram: LuccasCallejon

Momento Inside Shows

CINEMA: O mês de agosto trouxe uma das estreias mais esperadas do ano, o filme “O Esquadrão 
Suicida”, teve sua estreia no dia 05 e trouxe James Gunn na direção. No longa, conhecemos a nova 
formação do Esquadrão Suicida, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para escapar da prisão. 
Liderados por Sanguinário, Pacificador, Coronel Rick Flag, e pela psicopata icônica Arlequina, eles es-
tão armados até os dentes e rastreados pela equipe de Amanda Waller. O grupo de supervilões busca 
destruição, mas basta um movimento errado para que acabem mortos.
Idris Elba, Margot Robbie, Joel Kinnaman e Viola Davis se destacam em um elenco de peso.  
Para os fãs de comédia brasileira, o filme “Dois + Dois”, do diretor Marcelo Saback, chegou aos cine-
mas no dia 12 de Agosto. Dois + Dois é uma adaptação do filme Argentino que leva o mesmo nome, 
lançado em 2012, com grande recepção do público e sucesso de bilheteria. 
Na história, conhecemos Diogo e Emília, um casal que está junto há 16 anos e que se encontra em 
meio a uma fase monótona do casamento. Porém, tudo vira de cabeça pra baixo quando eles desco-
brem que Ricardo e Bettina, seus melhores amigos, possuem um casamento aberto e praticam a troca 
de casais. Agora, seus amigos tentam convencê-los de que é possível ser feliz levando esse estilo de 
vida. O longa Dois + Dois, entrega personagens principais extremamente carismáticos, com motiva-
ções claras, principalmente Emília, interpretada por Carol Castro, ela é a protagonista do filme, e esse 
ponto é super positivo, pois vemos a perspectiva feminina sobre os questionamentos do casamento e 
dos desejos sexuais, ela propõe ideias e quer ir atrás de novas experiências.  
Já o Diogo, personagem do Marcelo Serrado trás preconceitos masculinos, de uma forma divertida e 
muito real, eu gostei muito da conexão do casal e dos diálogos e questionamentos dos dois.  
Os fãs de terror também tiveram a sequência de Homem Nas Trevas estreando nas telonas, “Homem 
Nas Trevas 2” foi lançado no último dia 12.  Dirigido por Rodo Sayagues, o longa se passa anos após 
a invasão do primeiro filme, agora Norman Nordstrom vive em um refúgio com tranquilidade, mas os 
pecados do seu passado cobram seu preço e retornam para a sua casa. 

Mágicas 
e Pegadinhas

esperando por você no 
Atrium Shopping  

R Giovanni Battista Pirelli, 155 
Vila Homero  Thon 

Santo André

E fora do Story,
você tá bem?

Tem circulado nas redes um 
post com a seguinte pergunta 
“E fora do story, você tá bem?”.  
Todo mundo parece bem, 
aliás todo mundo pa-
rece melhor que você.  
Todo mundo é good vibes, 
contra corrupção, honesto, 
mas o mundo real é indigesto. 
Aí você perde a hora, não 
passa em uma prova, bri-
ga com o namorado, não 
entra naquele jeans rasga-
do e se sente um fracasso. 
Um colega de trabalho posta 
foto de um prato incrível da-
quele restaurante caríssimo, 
você olha o seu arroz com com 

ovo e se sente injustiçado.  
Sua amiga de infância pos-
ta fotos de uma viagem es-
petacular, enquanto você 
calcula qual conta tem me-
nos juros se deixar atrasar. 
A sua vizinha posta foto com o 
filho em um passeio encanta-
dor, enquanto seu filho está na 
tela para que você consiga res-
ponder um email do contador. 
Nos stories, você vê casais apai-
xonados, enquanto você e seu 
marido dormiram brigados. 
Aquela blogueira que você 
segue, está sempre com 
a pele impecável, um cor-
po invejável, os filhos arru-
mados e o marido sarado. 
Então você sente que a sua 
vida não tem graça, mas nem 
faz ideia que fora dos stories 
seu colega de trabalho comeu 
arroz com ovo no almoço, só 
que ele não postou. A sua 
amiga de infância parcelou a 
viagem em 10x e renegociou 
aquela dívida, só que ela não 

postou. A sua vizinha tá pas-
seando com o filho porque 
faz dias que ela está de plan-
tão em meio a pandemia, só 
que ela não postou. Aquele 
casal apaixonado fizeram as 
pazes ontem, depois de uma 
semana brigados, só que eles 
não postaram. Aquela blo-
gueira tá cansada de susten-
tar aquela família perfeita e o 
casamento de fachada, com o 
boy sarado por fora e doente 
por dentro, mas mantém tudo 
isso por causa dos patrocí-
nios, mas isso ela não posta. 
Certamente muitas pessoas 
não estão bem fora dos stories!  
Inclusive, algumas delas, por 
não conseguirem sustentar 
a vida fora dele ou por acre-
ditarem que suas vidas não 
tem graça por conta dos sto-
ries dos outros, consideram, 
inclusive, acabar com ela. 
Se você percebe que não está 
bem fora dos stories, peça aju-
da!

Por Cris H. Magalhães
Instagram: @crishmagalhaes
Podcaster: Papo Ins-Pirado

Setembro
Amarelo

A Carsystem, empresa líder 
em rastreamento veicular, di-
vulga o ranking dos carros mais 
roubados no primeiro semes-
tre de 2021. Com o aumento 
da circulação de pessoas após 
a fase mais aguda da pande-
mia, as ocorrências de roubos 
e furtos cresceram 15% no pe-
ríodo em relação ao ano pas-
sado, com 1.600 chamados. 

Mas, quais foram
os carros que lideraram

o índice de roubo? 
O Ford Ka foi o líder entre 

os chamados de roubo. Mes-
mo fora de linha desde janeiro 
com o fechamento da fábri-
ca da Ford, o Ka foi um dos 
carros mais vendidos do país 
durante os últimos anos. O 
segundo carro mais roubado 
foi o Chevrolet Onix, que foi 

Ford Ka e Onix são os 
carros mais roubados

líder de vendas por seis anos 
consecutivos e também está 
na mira dos ladrões de veícu-
los. O terceiro colocado foi o 
Renault Sandero, seguido pelo 
Volkswagen Gol e o Hyundai 
HB20.

No índice de furtos do pri-
meiro semestre, o ranking foi 
bem parecido tendo o Chevro-
let Onix na liderança, seguido 
pelo Ford Ka, Volkswagen Gol 
e depois o Voyage, Renault 
Sandero e Hyundai HB20.
Horários de maior ocorrência 

Os acionamentos da Car-
system por ocorrência de 
roubo ou furto ocorrem geral-
mente das 19h às 22h. Além 
do aumento de roubos em 5%, 
as ações de ladrões de cargas 
cresceram 10% no semestre. 
Com o aumento do número de 

entregas por empresas de lo-
gística e e-commerce, os rou-
bos de utilitários como VUCs, 
vans e minivans subiram de 
forma desproporcional no pe-
ríodo. 

Na capital de São Paulo
zona leste é a mais perigosa

Segundo o ranking da em-
presa, a região com maior 
ocorrência de roubos e furtos 
vem da zona leste da cida-
de com 37% dos chamados e 
339 solicitações de bloqueio. 
A zona sul foi responsável por 
26% com 242 chamadas. Da 
zona oeste vieram 179 chama-
das que correspondem a 20% 
do total, a zona norte teve 97 
chamados com 11% do total 
e a região central da cidade, 
registrou 60 chamados, sendo 
7% do total.

A Zona Leste da capital
é a região mais perigosa

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ARTHUR ALVIM - CNPJ 62.727.979/0001-51
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Associação dos Amigos de Arthur Alvim convoca todos os Srs. Associados (as), para participarem da ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA E ELEITORAL, a realizar-se em sua sede na Rua Afonso Porto, 326 - Artur Alvim - no dia 28 de 
Outubro de 2021, artigo 26 e 38 dos ESTATUTOS a partir das 17:30h às 18:30h em sua 1ª Convocação. Uma hora 
após com qualquer numero.

ORDEM DO DIA:
a) Apresentação dos relatórios dos exercícios 2019, 2020, 2021
b) Prestação de contas dos exercícios 2019, 2020, 2021
c) Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, para o exercício de 21/11/21 a 21/11/24.
    ________________________________
    Ivo Carlos Mortani Barbosa - Presidente


