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32 anos de História

no Carnaval

Bloco
Carnavalesco
Brás Pereira
Banda Show

Centenas de famílias e crianças lotaram o Show de Natal com
Ação Social, o evento foi realizado ao ar livre na rua Puxinana
altura do nº47 na Vila Rica, no palco com muito som e iluminação
foi só alegria com programação no decorrer do dia mais voltado
para jovens,crianças e adolescentes, famílias recebem alimentos e

todas as crianças levaram para casa o que mais
gostam o brinquedo.  A abertura do evento foi
feita pela Banda da GCM-Guarda Civil Metro-
politana que foi bem recepcionada pelos organi-
zadores do evento, prestigiada e aplaudida pela
Comunidade presente e a festa continuou depois
no palco os cantores Nando Sampaio e Matheus,
Yuri, Luigi Ferrari, Geovana Castro, MC Dora,
Gêmeas Domingues, David Lima, Vanessa
Gomes(Xuxa Cover)e as Paquitas Cintia Kater
e Cintia Sardeiro, Caue, Roberto Carlos(Sósia),
Roberta Miranda(sósia), Professor Moreira Ju-
nior e a Banda Balada 4 com o vocalista Nado
que deram um show no palco.  Um enorme bolo
marcou o encerramento da festa com muito sam-
ba e apresentação da bateria bruta do Bloco Car-
navalesco Joia da Vila que comemorou Aniver-
sário de 2 anos, o Joia da Vila é representado
por Sérgio Matroni um dos organizadores tam-
bém da ação que foi um sucesso.
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Vila Amalia/Cachoeirinha, Grupo Abrace Vidas,
Associação Beneficente dos Moradores do
Jd.Guarani, Sociedade Amigos Penha Brasil,
GCM-Guarda Civil Metropolitana e Brás Perei-
ra Banda Show.

FALTOU SEGURANÇA DA PM E GCM:
Faltou preventivo e ostensivo da Policia Militar
que foi solicitado com antecedência dia 19/10

junto ao CPC Comando de Policiamento da Capital, pedido feito no
CPC não teve atenção e população ficou sem segurança, parece que é
combinado porque a GCM comandada pelo Inspetor Agapito que
recebeu o pedido também nem deu as caras no evento, assim o dever
deixa de ser cumprido junto a população   (Alex dos Santos)

Gripe dispara e Capital
destina parte de hospital
para atender pacientes

A Prefeitura de São Paulo está concentrando os pacientes com
sintomas gripais no Hospital Municipal da Brasilândia. A medi-
da, iniciada no último sábado (18), foi tomada por causa do au-
mento no número de pessoas com sintomas respiratórios. Pág. 2

Piscinas dos Centros Esportivos
reabrem após período fechadas

por conta da pandemia
As piscinas públicas da capital reabriram nesta quarta-feira (15) depois de um pouco mais um

ano fechadas devido à pandemia do novo coronavírus e manutenções necessárias.  A cidade de São
Paulo possui 47 Centros Esportivos, sendo 27 com piscinas. Pág. 2

Veja quais serviços vão funcionar (ou não) nos
dias 24 e 25 em São Paulo (em alguns casos, vale

também para todo o Brasil). Pág. 4

Pode pagar contas no dia 24?
INSS  vai atender?

Veja o que funciona no Natal

BOMBEIRO CAETANO INFORMA:
Alerta para cuidados no manuseio

de carregadores de celulares
Pág. 2

Festa de Natal com Ação Social atendeu
centenas de famílias e crianças na Brasilândia
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BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

Tendo em vista a ocorrência de
casos recentes envolvendo choques
elétricos provocados durante o uso
de celulares em processo de carre-
gamento, o Corpo de Bombeiros
Militar da Paraíba (CBMPB) re-
força o alerta para os perigos do uso
inadequado desses equipamentos.

Gripe dispara e Capital destina parte
de hospital para atender pacientes

A Prefeitura de São Paulo está
concentrando os pacientes com
sintomas gripais no Hospital
Municipal da Brasilândia. A me-
dida, iniciada no último sábado
(18), foi tomada por causa do
aumento no número de pessoas
com sintomas respiratórios.

 “A estratégia da gestão mu-
nicipal é concentrar os pacientes
em uma unidade para o devido

Capital tem
46 pessoas
internadas

com sintomas
gripais

acompanhamento e também re-
alizar o painel viral das pessoas
internadas, contribuindo para a
identificação da cepa viral de in-
fluenza, entre outros vírus, que
circulam na capital”, esclarece o
município, em nota.

 A Capital registrou um salto
no número de casos este mês.
Para efeito de comparação, em
novembro foram registrados

111.949 atendimentos de pesso-
as com sintomas gripais, sendo
56.220 suspeitos de Covid-19. Já
em dezembro, em apenas 15 dias,
foram 91.882 atendimentos a
pessoas com quadro respiratório,
sendo 45.325 suspeitos de Covid-
19.  “Os nossos especialistas já
identificam diferentes agentes
infecciosos e precisamos garan-
tir o melhor atendimento aos usu-
ários dos serviços”, ressalta Ed-
son Aparecido, secretário muni-
cipal de Saúde.  Neste momento,
segundo a Prefeitura, 46 pacien-
tes estão internados por proble-
mas respiratórios, sendo 16 em
UTI.  O hospital da Brasilândia
conta com 406 leitos, dos quais
258 serão destinados aos pacien-
tes com Srag, sendo 158 de en-
fermaria e 100 de Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs).

Campanha incentiva população a não
jogar máscaras com elástico no lixo

Iniciativa começou no
Reino Unido e agora é

uma parceria da
Prefeitura de São

Paulo com as
empresas

responsáveis pelas
linhas amarela e lilás

do Metrô para
proteger os animais

A instituição britânica RSP-
CA, que promove o bem-estar dos
animais, lançou uma campanha
para cortar o elástico das másca-
ras antes de jogá-las no lixo. Ape-
nas em um mês, a organização
atendeu 900 chamadas relaciona-
das a animais presos em másca-
ras, sobretudo aves que enroscam
os bicos e as patas. Agora, a Pre-
feitura de São Paulo repete a boa
ação e em parceria com a Via
Quatro e a Via Mobilidade, res-
ponsáveis pelas linhas amarelo e
lilás do Metrô, colocaram carta-
zes nas estações para a conscien-
tização dos cidadãos ao descar-
tar as máscaras.  Estima-se que
por causa da pandemia de coro-
navírus, quase 7 bilhões de más-
caras descartáveis sejam utiliza-
das diariamente em todo o mun-
do. Por conta do possível risco de
contaminação, as máscaras não
podem ser recicladas e acabam
em sua maioria despejadas em
aterros sanitários.

 “Agora que máscaras são
obrigatórias e podem continuar
por algum tempo, esta mensagem

é mais importante do que nun-
ca. Estamos preocupados com as
máscaras descartadas que podem
se tornar um perigo significati-
vo, especialmente para animais
selvagens e pássaros”, alertou
Chris Sherwood, diretor execu-
tivo da RSPCA.

 Tiras ou alças de elástico,
embora aparentemente inofensi-
vas, podem ficar enroscadas e,
se ingeridas, também podem
causar asfixia. É um problema
de saúde ambiental. A recomen-
dação é que, sempre que possí-
vel, corte o elástico antes de jo-
gar a máscara ou qualquer outro
produto no lixo.

Veja abaixo outras dicas da
RSPCA para proteger os ani-
mais:  – Recicle e reutilize tanto
quanto possível – e coloque todo
o resto na lixeira; – Corte as al-
ças das sacolas plásticas antes de
reciclar para evitar que os ani-
mais fiquem emaranhados; –
Corte suportes para latas de plás-
tico e elásticos para que os ani-
mais não sejam apanhados; –
Corte os balões antes de colocá-
los no lixo; – Corte luvas descar-
táveis para evitar que os animais
fiquem enroscados; – Limpe e
esvazie os recipientes após o uso
e feche as latas ou corte os reci-
pientes ao meio antes de reciclar.

Piscinas dos Centros Esportivos reabrem após
período fechadas por conta da pandemia

As piscinas públicas da ca-
pital reabriram nesta quarta-fei-
ra (15) depois de um pouco mais
um ano fechadas devido à
pandemia do novo coronavírus
e manutenções necessárias.  A
cidade de São Paulo possui 47
Centros Esportivos, sendo 27
com piscinas. O horário de fun-
cionamento pode variar por con-
ta dos horários dos CEs. Para
utilizar  as piscinas, os

munícipes devem apresentar
carteirinha e crianças menores
de seis anos precisam entrar
acompanhadas de seus pais ou
responsável. O uso de máscara
fora das piscinas é obrigatório
para todos os usuários.

Confira a lista completa de
piscinas que reabriram:

Mini Balneário Garcia
D’Avila (CE Casa Verde) Bal-

neário Geraldo Alonso (CE
Santana), Mini Balneário Gastão
Moutinho (CE Mandaqui) , Mini
Balneário Irmãos Paolillo (CE
Jardim Cabuçu), CEE Alfredo
Ignácio Trindade (CE Jardim São
Paulo),  CEE Rubens Pecce
Lordello (CE Cambuci), CEE
José Maria Whitaker (CE São
Mateus), Mini Balneário Minis-
tro Sinésio Rocha (CE Campo
Limpo), Balneário Carlos Joel
Nelli (CE Ipiranga), CEE Riyuso
Ogawa (CE Vila Guarani), Bal-
neário Jalisco (CE Vila Santa
Catarina), CEE Mané Garrincha
(CE Ibirapuera), CEE Solange
Nunes Bibas (CE Butanta), Bal-
neário Mario Moraes (CE Jardim
Celeste), CEE Edson Arantes do
Nascimento (CE Lapa), Mini
Balneário Espiridião Rosa (CE
Jaguaré), CEE Geraldo José de
Almeida (CE Pirituba)  Os de-
mais Centros Esportivos que tem
piscina deverão abrir em breve.

Texto: Gabriela Caramigo -
gocfermino@prefeitura.sp.gov.br

Foto: Arquivo SEME

Alerta para cuidados no manuseio
de carregadores de celulares

 Os incidentes costumam ocor-
rer quando as pessoas utilizam os
celulares ao mesmo tempo em que
ele está carregando, o que é peri-
goso. Além disso, ele conta que car-
regadores piratas são mais propí-
cios a provocar choques elétricos
e até incêndios, pois não seguem

as orientações do fabricante.
 Sendo assim, os consumido-

res só devem utilizar esses itens
de procedência original. “Duran-
te a carga, também é importante
que o celular seja mantido sobre
uma superfície rígida, arejada,
seca, e que dificulte a propaga-
ção de incêndio”, elenca, ao ex-
plicar que estando sob materiais
combustíveis – como móveis de
madeira, colchões, tapetes – qual-
quer curto circuito pode gerar um
incêndio pela propagação das
chamas.  Caso presencie uma ví-
tima de choque elétrico, o Corpo
de Bombeiros recomenda que
seja desligada a fonte de energia
do local e que a vítima não seja
diretamente tocada. O correto é
que ela seja afastada da fonte elé-
trica com ajuda de objetos não
condutores e secos, como o plás-
tico, madeira e borracha – para
que não haja risco de a outra pes-
soa também ser vítima do choque.
Após o procedimento, chame uma
ambulância do CBMPB através
do 193.
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São Paulo

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa    -   Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h
Sábado das 8:00 às 16:00h - www.cirurgicavieira.com.br

Rodoanel Norte terá obras retomadas em
janeiro de 2022, promete Doria

 O governador de São Paulo, João Doria, pro-
meteu  dia 17 de dezembro de 2021, que as obras
do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas serão
retomadas em janeiro de 2022.

 “Não vamos fazer isso ao arrepio da lei, atro-
pelando o Ministério Público, o Tribunal de Con-
tas ou tribunal de Justiça, mas fazendo com enten-
dimento e diálogo” – disse Doria em evento de inau-

Brás Pereira

guração da estação Vila Sônia, da linha 4 -Amare-
la de Metrô.  O trecho Norte do rodoanel é o últi-
mo que falta do projeto que foi concebido em 1998,
com 176,5 km que conecta as vias mais importan-
tes do Estado.  As obras do trecho Norte tiveram
início já atrasada em 2021 e foram paralisadas al-
gumas vezes.  A última paralisação ocorreu em
2018 por causa de uma investigação sobre

superfaturamento de R$ 600 milhões, com
envolvimento da estatal Dersa.

 O trecho Norte tem 44 quilômetros de exten-
são e será opção para motoristas na Marginal Tietê
e na Rodovia Presidente Dutra, atendendo à zona
Norte da cidade de São Paulo e aos municípios de
Guarulhos e Arujá, na Grande São Paulo, entre
outros.

Projeto foi iniciado
em 1998 e trecho é o

último que falta

Com apoio Paulo Frange   a Festa de Natal do
Projeto Dha"Q"Brada aconteceu na tarde  domin-
go (19/12), na quadra da Sociedade Rosas de Ouro,
no Jardim das Graças, zona norte da capital. Cer-
ca de 450 crianças moradoras das comunidades
Minas Gás e Trivelato, puderam ver de perto o bom
velhinho, e se divertir com brinquedos infláveis e
camas elásticas, além da distribuição gratuita de
bexigas, algodão doce, hot dog, pipoca, refrige-
rante e presentes para a garotada. Fui recebido pelo
presidente Cesinha. Ele conduz uma equipe com
mais de 20 voluntários, que oferecem aulas de re-
forço escolar, cursos profissionalmentes, atendi-
mento psicológico, jurídico e assistência social aos
moradores da região. Parabéns!

A última reunião da CPI da Prevent Senior
deste ano, na Câmara Municipal de São Paulo,
recebeu hoje os médicos e diretores da opera-
dora que fazem parte do Pentágono: Dr. Cleber
Rocha e Dr. Roberto de Sá Cunha Filho. Eles
vieram acompanhados do Dr. Aristides Zacarelli
Neto, advogado responsável da empresa, e trou-
xeram habeas corpus. A CMSP entrará em re-
cesso a partir da semana que vem e volta seus
trabalhos legislativos a partir de fevereiro.

O Espetáculo de Natal da Freguesia do Ó tem
encantado a cidade com toda sua magia! Tem Vila
de Natal com a Casa do Papai Noel e Casas Natali-
nas, feira de artesanato, uma parada com carros ale-
góricos e uma tocata que mistura músicas eruditas
e populares, embalando a noite, tendo a Praça da
Matriz como palco. Simplesmente imperdível!!

Weverton presenteou o presidente Mauricio
Galiotte com as luvas que ele utilizou na final
da Libertadores de 2021.

O Zagueiro David Martínez, do River Plate, é
tido como uma boa opção do Palmeiras e, por isso,
foi alvo de consultas por parte da equipe alviverde.
O jogador pertence ao Defensa y Justícia e está em-
prestado ao River até o fim da temporada. Cada um
dos clubes detém 50% dos direitos econômicos do
atleta de 23 anos. O contrato com os Milionários
não prevê uma opção de compra, ou seja, ao fim do
vínculo, se não houver acordo entre as partes, o de-
fensor deixará o time – apesar do desejo do treina-
dor Marcelo Gallardo em mantê-lo no elenco.

São Paulo



4 22 A 24  DE DEZEMBRO DE 2021

 94778-1027

Hamilton recebe o título de Cavaleiro das
mãos do príncipe Charles e vira Sir

Rua Patis, 20

Pode pagar contas no dia 24? INSS  vai
atender? Veja o que funciona no Natal

O que vai abrir no feriado de
Natal de 2021? Como funciona-
rão bancos, lojas, INSS e outros
serviços? Veja quais serviços vão
funcionar (ou não) nos dias 24 e
25 em São Paulo (em alguns ca-
sos, vale também para todo o Bra-
sil) Bancos no país Segundo a
Febraban (Federação Nacional
dos Bancos), o esquema de aten-
dimento nos bancos no período
do Natal será o seguinte no Bra-
sil: As agências vão funcionar
nestes horários no dia 24 (sexta-
feira), véspera de Natal: - Esta-
dos com horário de Brasília: das
9h às 11h - Estados que têm 1
ou 2 horas de diferença em rela-
ção a Brasília: das 8h às 10h No
dia 25, as agências não vão abrir,
já que é sábado. "Mesmo duran-
te feriados, os canais digitais e
caixas eletrônicos estão disponí-
veis e oferecem praticamente a
totalidade das transações finan-
ceiras do sistema bancário", afir-
ma o diretor-adjunto de Serviços

Transporte coletivo em São
Paulo Segundo a SPTrans, a cir-
culação dos ônibus na capital
paulista em 24 de dezembro será
com 100% da frota operacional
em relação aos dias úteis. No dia
25, a frota será equivalente à de
domingo, com menos veículos.

O atendimento nos postos de
venda da SPTrans em terminais
de ônibus e no Expresso Tiraden-
tes será das 6h às 19h nos dias
24 e 25. As lojas Augusta, Metrô
Jabaquara e Santana estarão fe-
chadas, assim como o Posto Cen-
tral da SPTrans. Os trens da
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM) vão ope-
rar com os horários normais de
dia útil na sexta-feira (24). No
dia de Natal, a operação será
equivalente à de domingo O
Metrô deve operar com horários
de dia útil na sexta, e de sábado
no Natal. As linhas administra-
das pela Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos
(EMTU), nas Regiões Metropo-
litanas de São Paulo (RMSP),
Campinas (RMC), Vale do Para-
íba e Litoral Norte (RMVPLN),
Sorocaba (RMS) e Baixada San-
tista (RMBS) vão operar, no dia
24, com horários equivalentes
aos de sábado, porém com refor-
ço de frota em linhas de maior
demanda. No dia 25, horários de
domingo.

 Feiras livres em São Paulo
Seguem os horários normais de
funcionamento nos dois dias.

 Saúde e vacinação contra
covid-19 em São Paulo Na ca-
pital paulista, a abertura de to-
dos os espaços será normal como
de um dia útil em 24 de dezem-
bro. No sábado de Natal (25), vão
funcionar apenas os atendimen-
tos de plantão comuns (Unida-
des de Pronto Atendimento e hos-
pitais).  Quem tem agendamen-
to de vacinação para covid-19 no
dia 24 pode procurar os espaços
normalmente. No dia 25, não ha-
verá imunização. Fonte: Uol.com

da Febraban, Walter Tadeu de Fa-
ria.

Carnês e contas de  Carnês e
contas de consumo (como água,
energia, telefone etc.) vencidos no
feriado poderão ser pagos sem
acréscimo no dia útil seguinte.
Normalmente, os tributos já ficam
com as datas ajustadas ao calen-
dário de feriados, sejam federais,
estaduais ou municipais. Os cli-
entes também podem agendar os
pagamentos das contas de consu-
mo ou pagá-las nos caixas auto-
máticos..

Caixa Econômica Federal -
Segue as mesmas regras dos de-
mais bancos, incluindo os horári-
os no dia 24 (veja acima)

 INSS - No dia 24, as agênci-
as de atendimento do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro Social)
em todo o país irão funcionar das
7h às 13h, para atendimentos que
foram agendados para a data. Ha-
verá alteração também no horário
de atendimento pela Central 135,

que será das 7h às 19h. Segun-
do o órgão, segurados que neces-
sitarem de serviços e requeri-
mento de benefícios podem uti-
lizar o site (gov.br/meuinss) ou
aplicativo Meu INSS. Comércio
- No dia 24, os shoppings de todo
o país vão ficar abertos das 10h
às 18h, em geral. O comércio de
rua deve funcionar também até
as 18h. No dia 25, as lojas de-
vem permanecer fechadas. Ape-
nas supermercados, farmácias e
postos de combustíveis podem
abrir, mas cada empresário é li-
vre para decidir se funciona ou
não Correios No dia 24, o aten-
dimento nas agências dos Cor-
reios em todo o país será reali-
zado das 9h às 14h. Nesse dia, a
Central de Atendimento ao Cli-
ente (CAC) estará disponível das
8h às 14h. No dia de Natal, as
agências não vão abrir A empre-
sa diz que fará atendimento pe-
los telefones 3003-0100 e 0800
725 0100 ou, pelo chat no site.

Correios - No dia 24, o aten-
dimento nas agências dos Cor-
reios em todo o país será reali-
zado das 9h às 14h. Nesse dia, a
Central de Atendimento ao Cli-
ente (CAC) estará disponível das
8h às 14h. No dia de Natal, as
agências não vão abrir A empre-
sa diz que fará atendimento pe-
los telefones 3003-0100 e 0800
725 0100 ou, pelo chat no site.
Rodízio de veículos em São
Paulo - As regras de restrição de
veículos no centro expandido da
capital paulista estão suspensas
desde segunda-feira (20) até o
dia 14 de janeiro do ano que
vem. Continuarão valendo nor-
malmente o rodízio de placas
para veículos pesados (cami-
nhões) e as demais restrições:
Zona de Máxima Restrição à
Circulação de Caminhões
(ZMRC) e a Zona de Máxima
Restr ição ao Fretamento
(ZMRF).  A Zona Azul segue
operando normalmente, exceto
no dia 25, que é feriado.

Economia Brás Pereira

Sete vezes campeão de Fór-
mula 1, o piloto inglês Lewis
Hamilton, 36, recebeu o título
de Cavaleiro da Ordem do Im-
pério Britânico, nesta quarta-
feira (15). A cerimônia foi rea-
lizada no Castelo de Windsor e
o título foi entregue pelo prín-
cipe Charles, de Gales.  Com a
comenda, o piloto passa a ter o
título de Sir. O ex-jogador bra-
sileiro Pelé recebeu uma conde-
coração equivalente em 1997 da
rainha Elizabeth 2ª, mas, por
não ser britânico, não recebeu a
alcunha de Sir, segundo o Palá-
cio de Buckingham informou na
época.  Hamilton não é o pri-
meiro piloto entrar para o rol de
Cavaleiro da Ordem do Impé-
rio Britânico. Antes dele, o aus-
traliano Jack Brabham, em
1978, e os britânicos Stirling
Moss, em 2000, e Jackie

Stewart, em 2001, foram home-
nageados.

 O piloto da Mercedes perdeu
a chance de ganhar o oitavo títu-
lo da F1, algo inédito na princi-
pal categoria do automobilismo,
no domingo (12). Ele terminou
em segundo lugar no GP de Abu
Dhabi e viu o holandês Max
Verstappen, 24, levantar a taça.

 Hamilton e Verstappen che-
garam à última prova da tempo-
rada empatados na classificação,
com 369,5 pontos cada um. O in-
glês liderou quase toda a prova e,
na última volta, foi ultrapassado
por Verstappen, da Red Bull.
Hamilton é o maior vencedor ao
lado do alemão Michael
Schumacher. Em 2009, um ano
depois de vencer o seu primeiro
campeonato de F1, ele foi reco-
nhecido como Membro da Ordem
do Império Britânico


