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Hospital São Camilo adere à Campanha 
Setembro Amarelo iluminando suas fachadas

O mês de setembro é mar-
cado no país inteiro por ações 
de combate à ansiedade e de-
pressão, entre outros esgota-
mentos mentais. Entendendo 
a importância do tema e o im-
pacto da Saúde Mental na qua-
lidade de vida e bem-estar da 
população, a Rede de Hospitais 
São Camilo de São Paulo ade-
riu à Campanha Setembro 
Amarelo, iluminando suas fa-
chadas das Unidades Ipiranga, 
Santana e Pompeia.

O objetivo da Rede é cha-
mar a atenção para um dos 
problemas considerados pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), como a principal causa 
de incapacidade.

Segundo dados da enti-
dade, mais de 300 milhões de 
pessoas no mundo sofrem com 
depressão. Já no Brasil, são re-
gistrados os mais altos índices 
da América Latina, com 5,8% 
de casos.

Para a psicóloga da Rede 
Natália Reis Morandi, falar 
sobre o assunto é fundamen-
tal. “Ainda hoje, desmitificar a 
Saúde Metal é um trabalho ár-
duo, porém, importantíssimo. 
Quanto mais o tema for deba-
tido, mais pessoas poderão ser 
ajudadas a diagnosticar e tra-
tar doenças como a depressão 
e a ansiedade”, destaca.

Falar sobre depressão tor-
na-se ainda mais necessário 
no cenário atual, após tan-
tos meses vivenciando os efei-
tos da pandemia de covid-19. 
A psicóloga frisa que o perío-
do de isolamento social pode 

desencadear, ou agravar um 
quadro de depressão ou an-
siedade, potencializando si-
nais que merecem atenção 
redobrada.

“Alterações de humor, ir-
ritabilidade constante, insô-
nia ou excesso de sono e alte-
rações no apetite são sintomas 
de que algo não vai bem com a 
Saúde Mental”, destaca. Neste 
momen to, segundo ela, é ne-
cessário observar a intensida-
de e frequência dos sinais e 
procurar apoio profissional.

Dessa forma, campanhas 
como esta são cruciais para 

trazer esclarecimento à po-
pulação e permitir que mui-
tos que vivem com a doença, 
ou que tenham percebido al-
terações neste período tenham 
a chance de buscar o melhor 
tratamento.

Além de iluminar suas fa-
chadas, o Hospital São Camilo 
também divulgará informa-
ções sobre cuidados, sinto-
mas, diagnóstico e tratamen-
to de transtornos mentais nas 
redes sociais, e reforçará junto 
aos seus profissionais as orien-
tações sobre métodos preventi-
vos e tratamentos.
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Ação visa alertar a população para a importância de buscar orientação 
profissional diante de sinais de manifestações psicopatológicas

Dicas de A Gazeta da Zona Norte para economia de energia elétrica

O ar-condicionado gasta mais energia 
quando é mal utilizado. 
O engenheiro eletricista Rafael 
Beltrame indica quatro passos para 
diminuir a conta: desligar ao sair do 
ambiente, manter portas e janelas 
fechadas durante o uso e fechar 
cortinas e persianas para evitar a 
entrada de calor. Considerando um 
modelo split de 12 mil BTUs, ao reduzir 
o uso de 9 para 8 horas (programando 
o desligamento), é possível 
economizar R$ 228,62 em um ano.

O chuveiro elétrico é o que gera 
o maior impacto no consumo de 
energia em uma casa. 
Para uma família com 4 pessoas 
com um chuveiro elétrico de 7.500 
watts e quatro temperaturas (frio 
ou ameno no verão, morno na 
primavera e no outono e quente 
no inverno), a redução no tempo 
de banho de 10 para 6 minutos 
gera uma economia de R$ 208,40 
em um ano.

Uma lâmpada incandescente de 
60W e uma lâmpada fluorescente 
de 15W iluminam da mesma forma. 
A fluorescente é, assim, 
bem mais eficiente. 
Se a lâmpada permanecer ligada 
durante 8 horas por dia, ao trocar 
a incandescente pela fluorescente, 
a economia é de R$ 108,29 ao ano 
por lâmpada. Na conta da família 
hipotética, a economia é de 3,9%.

Tirar eletrodomésticos da 
tomada quando não se pretende 
usá-los por algumas horas 
é uma forma de poupar. 
Mantê-los plugados continuamente 
pode ser responsável por 
10% da conta. Se a família desligar 
apenas o modem e roteador da 
internet 12 horas por dia, 
a economia anual é de R$ 79,42. 
Desligando todos os aparelhos, como 
TV e  micro-ondas, a economia 
chega a R$ 101,69.

A velha mania de abrir a geladeira 
para ficar contemplando o que tem 
dentro deve ser eliminada, assim 
como outros hábitos antigos, como 
forrar as prateleiras da geladeira e 
colocar calçados para secar atrás. 
Arrume os alimentos para que sejam 
rapidamente encontrados e deixe 
espaço entre eles para o ar circular. 
Na hora de posicionar a geladeira na 
cozinha, evite deixar ao lado do fogão 
e deixe um espaço de 15cm entre 
paredes e armários.
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Profissionais da Cultura podem receber renda extra emergencial
Considerada uma das áre-

as mais afetadas pela pandemia 
do novo coronavírus, profissio-
nais da Cultura podem receber 
uma renda mínima emergencial, 
por parte do Governo do Estado. 
Na última quarta-feira (16), o go-
vernador João Doria anunciou o 
início do cadastramento de pro-
fissionais da Cultura para o pa-
gamento da renda básica emer-
gencial prevista na Lei Federal 
14.017/20, conhecida como Lei 
Aldir Blanc, assim como o cadas-
tramento de espaços e institui-
ções culturais que poderão rece-
ber o subsídio, a ser pago pelas 
prefeituras. “Aprovada este ano 
no Congresso Nacional, a lei pre-
vê auxílio monetário para profis-
sionais do setor cultural nesse pe-
ríodo de pandemia. Uma medida 
correta e justa”, afirmou Doria.

Através da Lei Aldir Blanc, o 
Estado de São Paulo irá receber 
um total de R$ 566 milhões, sen-
do que o Governo Estadual rece-
beu diretamente R$ 264 milhões 
e já teve seu plano de ação apro-
vado pelo Ministério do Turismo. 
Deste montante, até R$ 189 mi-
lhões poderão ser destinados 
para pagamento da renda bási-
ca, que beneficiará cerca de 63 
mil profissionais da Cultura com 
R$ 3 mil cada um e destinará R$ 
75 milhões para editais culturais. 
Já, as 645 prefeituras do Estado 
receberão cerca de R$ 302 mi-
lhões do Governo Federal.

Caso haja sobra na renda bá-
sica, os recursos serão realoca-
dos para os 25 editais do ProAC 
Expresso LAB, que também fo-
ram anunciados na última quar-
ta-feira e, estão abertos para 
inscrições desde a última quinta-
feira (17). Ao todo, o programa 

deve apoiar a realização e pre-
miar 1,7 mil projetos e profissio-
nais do setor cultural de todas 
as regiões de São Paulo, gerando 
cerca de 22,7 mil postos de traba-
lho e um impacto econômico esti-
mado em R$ 113 milhões.

O cadastro de profissio-
nais para o recebimento da ren-
da básica deve ser feito on-line, 
por meio do endereço eletrôni-
co www.dadosculturais.sp.gov.
br, onde também é possível fa-
zer o cadastramento para o sub-
sídio a espaços e instituições. O 
Governo do Estado irá compar-
tilhar este cadastro com as pre-
feituras. Os dois cadastros já es-
tão adaptados às exigências da 
Lei 14.017/20 e do respectivo de-
creto de regulamentação editado 
pelo Governo Federal. A data li-
mite para inscrição é 18/10.

As inscrições no ProAC 
Expresso LAB poderão ser fei-
tas on-line, a partir desta quinta 
(17), até 3/11 no endereço www.
proacexpressoaldirblanc.org.br. 
Os regulamentos das 25 linhas 
estarão disponíveis para consul-
ta. Há editais para todas as áreas 
da Cultura, como: tea tro, dança, 
audiovisual, artes visuais, patri-
mônio material e imaterial, even-
tos, circo, museus, literatura, 
produção cultural on-line, músi-
ca e espetáculos infantojuvenis.

“Estamos num governo que 
reconhece e valoriza a Cultura 
e a imensa capacidade do setor 
cultural e criativo de contribuir 
para o desenvolvimento econô-
mico e humano de São Paulo. 
Estamos aqui dando mais uma 
vez uma demonstração disso 
com essa execução célere e rigo-
rosa da Lei Aldir Blanc”, disse 
Sérgio Sá Leitão, Secretário de 

Cultura e Economia Criativa.
Uma das linhas mais impor-

tantes do ProAC Expresso LAB 
é a que vai destinar R$ 20 mi-
lhões para 100 circos, 100 cine-
mas, 100 museus e 200 teatros 
independentes de todas as re-
giões do Estado, num total de 
500 espaços culturais. Em con-
trapartida, esses espaços de-
verão disponibilizar ao todo 1 
milhão de ingressos a preços po-
pulares (máximo de R$ 20 a in-
teira e R$ 10 a meia).

Renda básica emergencial

Os profissionais que tenham 
atuado em áreas artísticas nos 
24 meses anteriores à data da 
publicação da lei, podem solici-
tar a renda básica, o que deve 
ser comprovado de forma docu-
mental ou autodeclaratória. A 
lei determina ainda que a mu-
lher provedora de família mono-
parental receba o valor dobrado.

Requisitos para solicitar o 
auxílio:

•Não ter emprego formal ativo;
•Não apresentar renda fami-
liar mensal per capita superior 
a meio salário-mínimo, ou ren-
da familiar mensal total maior 
do que três salários mínimos;
•Não receber benefício previ-
denciário, assistencial, seguro-
desem prego ou verba de progra-
ma de transferência de renda 
federal, à exceção do Programa 
Bolsa Família;
•Não ter recebido, no ano de 
2018, rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70;
•Não ser beneficiário do auxílio 
emergencial previsto na Lei nº 
13.982, de 2 de abril de 2020.

Desobstrução da rede coletora de 
esgoto foi feita e sanou o vazamento

Na última sema-
na o esgoto estava va-
zando na Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, 
próximo ao núme-
ro 14.233 e 15.300. 
Contatamos a Sabesp 
para a verificação do 
local e, em resposta a 
companhia informou 
que executou, na terça-
feira (8), a desobstru-
ção da rede coletora de 
esgoto do local citado, 
sanando o vazamen-
to. A Sabesp lamenta 
eventuais transtornos 
e segue à disposição 
pelos telefones 195 e 
0800 011 9911 (liga-
ções gratuitas), tam-
bém pela Agência 
Virtual no site www. 
sabesp.com.br e pelo 
aplicativo da Sabesp 
para Android.
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Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, próximo ao número 15.300

Jardim Cachoeira

Chegou para ajudar e melhorar sua qualidade de vida. 
Se seu plano atual está caro, venha conhecer a Blue Med

Preços incríveis inclusive para maiores de 59 anos,
e ainda aproveita suas carências do plano anterior.

Os Planos sênior, familiar ou empresarial: Seja qual for o plano que 
você procura, a Blue Med Saúde tem o prazer de atender você. 
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