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- Imóveis

Campanha de vacinação contra Abertas as inscrições para o Vestibulinho
gripe começou nesta semana
das Etecs para o segundo semestre
Nesta quarta-feira (10),
o Governador João Doria e o
Secretário de Estado da Saúde,
José Henrique Germann Fer
reira, participaram da abertura
da Campanha de Vacinação contra gripe. A expectativa é imunizar 90% da população-alvo de
13,2 milhões de paulistas contra
o vírus Influenza.
“A vacina é segura e eficaz.
Neste momento, convocamos
os pais e responsáveis para levarem as crianças aos postos,
bem como gestantes e mulheres
que tiveram filhos nos últimos
45 dias”, destacou o Secretário
José Henrique Germann.
As ações serão desenvolvidas
em mais de 11,4 mil postos de
vacinação em todo o Estado, entre postos fixos e volantes, com
a mobilização de mais de 39 mil
profissionais. A campanha ocorrerá em duas etapas, de acordo com a diretriz do Ministério
da Saúde, responsável por encaminhar as doses da vacina para
todo o País.
A primeira etapa começou dia 10, voltada a gestantes, puérperas (com até 45 dias
após o parto) e crianças a partir de seis meses e menores de
seis anos. Entre 22 de abril e
31 de maio, serão vacinados, na
segunda etapa, os demais grupos de risco, como idosos, profissionais da saúde, população
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A vacina é produzida pelo Instituto Butantan

indígena, professores e pacientes com doenças crônicas, como
asma, diabetes, doenças imunossupressoras e outras.
No dia 4 de maio, ocorrerá
o “Dia D” de vacinação, quando
os postos funcionarão no sábado, das 8 às 17 horas.
A vacina é produzida pelo
Instituto Butantan, que neste

ano disponibilizou 64 milhões
de doses ao Governo Federal
para a realização da campanha
em todo o Brasil. Segundo recomendação da OMS (Organização
Mundial de Saúde), a vacina de
2019 irá prevenir a populaçãoalvo contra o vírus Influenza
dos tipos A (H1N1), A (H3N2)
e B.

Começaram na última quartafeira (10), as inscrições do processo seletivo das Escolas Técnicas
Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2019. As inscrições irão até o dia 15 de maio. O
valor da taxa é de R$ 30 e o exame será no dia 16 de junho. O vestibulinho oferece mais de 44,4 mil
vagas para Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online),
Técnico integrado ao Médio na
modalidade EJA, Especialização
Técnica e para acesso às vagas remanescentes de segundo módulo.
As vagas disponíveis neste
processo seletivo são destinadas
às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam
com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma
Etec) por meio de parcerias com
as prefeituras do Interior e da
Capital (aulas nos CEUs) e com a
Secretaria Estadual da Educação
para oferta do Ensino Técnico
em salas de escolas estaduais.
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Inscrição do Vestibulinho das Etecs para o 2º semestre vai até 15 de maio

É preciso preencher a ficha de inscrição eletrônica e
imprimir o boleto bancário
para pagamento da taxa de
inscrição. As inscrições deverão ser feitas pelo site: https://

www.vestibulinhoetec.com.br/
home/
O Manual do Candidato com
as informações sobre o processo
seletivo está disponível no site
para download.

Viradinha da Saúde Norte na Fábrica de
Cultura Vila Nova Cachoeirinha ofereceu
diversas atividades para a região
Foto: Divulgação

Encenação da Paixão de Cristo na Sexta-feira
Santa, parte do calendário oficial de São Paulo,
será no Cantareira Norte Shopping
Foto: Divulgação

Pelo segundo ano no empreendimento, a expectativa é que mais de 3 mil pessoas acompanhem a tradicional apresentação
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha recebeu a Viradinha da Saúde

Na Sexta-feira Santa, 19
de abril, o Cantareira Norte
Shopping será palco da 22ª En
cenação da Paixão de Cristo,
evento faz parte do calendário
oficial da cidade de São Paulo
e acontecerá pelo segundo ano
no estacionamento do empreendimento. A apresentação está
marcada para às 18h30 e são esperadas mais de três mil pessoas para acompanharem o espetáculo. O evento é gratuito e
acontece ao longo de duas décadas, tendo se destacado pela
comoção de toda a comunidade,
sem restrições religiosas.
A peça é dividida em três
atos: Vida de Jesus, Morte e
Ressurreição. E o enredo do espetáculo explora todas as etapas
da vida de Jesus, desde o “sim”
de Maria, os milagres e curas,

que tanto incomodaram e colocaram o poder humano em xeque, à morte e Ressurreição,
ápice da fé cristã.
Entre elenco e produção, mais de 100 pessoas fazem parte do trabalho realizado por coletivos culturais da
região, como: Cia de Teatro
Monfort (Paróquia São Luís
Maria Grignion de Montfort),
Comunidade Missão Mensagem
tral Arte
de Paz, Grupo Tea
de Viver e coletivo Cravo
Branco (Movimento de Cultura
Pirituba).
“Este evento é grandioso e sempre marcado por muita emoção. Estamos orgulhosos
pelo shopping fazer parte deste
calendário oficial da cidade com
uma ação tão especial, trazendo para a população da região

essa que é uma atração memorável, que envolve toda a família”, comenta Elizabete Hen
riques, gerente de marketing
do Cantareira Norte Shopping.
A encenação será no Es
tacio
namento do Cantareira
Norte Shopping que fica localizado na Avenida Raimundo
Pereira de Magalhães, 11.001 Jardim Pirituba - São Paulo.
Realização: Arquidiocese de
São Paulo - Região Episcopal
Brasilândia, Comunidade Mis
são Mensagem de Paz. Entrada
franca para o espetáculo (O shopping funcionará normalmente).
Para mais informações ligue: (11) 3090-8100 ou acesse:
www.cantareiranorteshopping.
com.br / Facebook: @paixao
decristosp - Instagram: @
paixaodecristosp

Na última segunda-feira (8),
a Fábrica de Cultura Vila Nova
Cachoeirinha foi marcada pela
Viradinha de Saúde das Su
pervisões Casa Verde/Ca
choei
rinha/Brasilândia/Freguesia do
Ó. Cerca de 500 pessoas aproveitaram as atividades realizadas no local ao longo do dia.
Houve também várias atrações
de palco, entre elas, dança, música e teatro.
O objetivo da atividade é estimular a prevenção e a promoção da saúde fora do ambiente médico, de forma lúdica
e educativa. Houve atividades
para pessoas de todas as idades, como palestras, degustação e entrega do sal de ervas e
água setorizada para o público que participou de dicas para

uma alimentação saudável, saúde do idoso, da mulher e do adolescente e Zumba (ritmo envolvente que colocou muita gente
para dançar).
Todos os equipamentos de
saúde das supervisões da Casa
Verde/Cachoeirinha/Freguesia
do Ó/Brasilândia viabilizaram,
no próprio local, atividades especiais como práticas integrativas, grupos de tabagismo,
orientações sobre diabetes , hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis, alertas sobre
os perigos da automedicação,
Túnel da Tuberculose com atividade didática para orientação
e prevenção.
Durante o evento também ocorreram testagens
para detecção do vírus HIV e

hepatites B e C, prevenção e
distribuição de preservativos.
No túnel bucal, os profissionais desenvolveram atividades educativas e entregaram
kits de higiene bucal. Quem
também participou foi o grupo
“Meu Bloco na Rua”, que existe há sete anos.
As Viradinhas da Saúde
Nor
te continuam no mês de
abril:
Dia 12/4: Viradinha da Saúde
Pirituba - das 9 às 13 horas
CECCO Jaraguá: Avenida Ama
dor Aguiar, 701, Parque Pi
nheirinho D’Água
Dia 12/4: Viradinha da Saúde
Perus - das 8 às 12 horas
Praça Inácia Dias, s/nº

UTILIDADE PÚBLICA

QUE TAL MUDAR OS HÁBITOS E SE TRANSFORMAR NUM

MOTORISTA SUSTENTÁVEL?
ENTÃO, VEJA ALGUMAS DICAS QUE PODEM AUXILIÁ-LO NESSA MUDANÇA,
ALÉM DE POUPAR O SEU BOLSO:
02 00
AO DAR PARTIDA NO
CARRO, NÃO ACELERE. ISSO
DESPERDIÇA O COMBUSTÍVEL

NÃO CORRA. O CONSUMO
A 100 KM/H É 20% MAIOR
DO QUE A 80 KM/H

SE FOR PARAR POR
MAIS DE 2 MINUTOS,
DESLIGUE O MOTOR

CALENDÁRIO REVISÃO

JAN FEV MAR ABR
MAI JUN JUL AGO

GASOLINA
ÁLCOOL

SET OUT NOV DEZ

CALIBRE SEMPRE OS PNEUS. O
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL É
MAIOR QUANDO O PNEU ESTÁ
ABAIXO DA PRESSÃO IDEAL

FAÇA TODAS AS REVISÕES
PROGRAMADAS. ASSIM SEU CARRO
ESTARÁ COM O NÍVEL DE ÓLEO,
COMBUSTÍVEL E GASES REGULADOS
E EMITIDOS DENTRO DOS PADRÕES

ABASTEÇA SOMENTE EM
POSTOS DE CONFIANÇA.
COMBUSTÍVEL ADULTERADO,
ALÉM DE GASTAR MAIS,
TAMBÉM DANIFICA O MOTOR

Prochain
O aroma feminino diz muito
sobre a personalidade da mulher,
a Vivinevo Parfum apresenta sua
fragrância Prochain, um aroma
moderno e suave para encantar
a todos.
O perfume possui notas de
saída de Bergamota, Limão,
Pomelo e Melão. Notas de Corpo
de Jasmim, Flor de Laranjeira,
Rosa, Canela e Praline. Para finalizar essa irresistível experiência com o Prochain, suas notas de
fundo são de Cashmere, Cedro,
Patchouli, Sândalo, Âmbar e
Musk. Site: http://www.commend
perfumes.com.br/
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