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Atendimento para Bilhete do
Lançamento de três novos programas de geração de renda
Desempregado funciona em novo horário e empreendedorismo voltados para o público feminino
Desde a última segunda-fei
ra (8), o Posto de Atendimento
para requerer o Bilhete Especial
do Desempregado, localizado
na estação Marechal Deodoro
da Linha 3-Vermelha, passou a
funcionar em um novo horário.
O atendimento, sempre de se
gunda a sexta-feira (exceto fe
riados), terá início às 10 horas e
prosseguirá até às 14 horas.

O Bilhete Especial do De
sempregado é um benefício con
cedido ao trabalhador demitido
sem justa causa há no mínimo
um mês e no máximo seis me
ses. A validade do Bilhete é de
90 dias.
Para requerer o Bilhete
Especial do Desempregado,
é necessário que o interessa
do apresente na loja a Cédula

de Identidade (original), Car
teira Profissional (original) e
Termo de Rescisão Contratual
(original).
Para obter mais informa
ções sobre o benefício, o Metrô
disponibiliza o site www.metro.
sp.gov.br e a Central de In
formações, que atende todos os
dias, das 5 à 0 hora, pelo telefo
ne 0800-7707722.

Fornecimento das refeições nos restaurantes Bom Prato para as
pessoas em situação de rua estão garantidos até o final de abril
Na última sexta-feira (5), o
governador João Doria anunciou
a prorrogação da oferta das três
refeições diárias (café da manhã,
almoço e jantar) em todas as 59
unidades do Bom Prato, inclusi
ve aos finais de semana e feria
dos. O maior programa de segu
rança alimentar, coordenado pela
Secretaria de Desenvolvimento
Social, garante também, até o dia
30 de abril, a gratuidade das re
feições para as pessoas em situ
ação de rua, devidamente cadas
tradas pelos municípios.
Desde o início da pandemia,
os 59 restaurantes Bom Prato
passaram por rápidas adapta
ções, servindo café da manhã,
almoço e jantar, em embalagens
e talheres descartáveis para re
tirada, que já somam mais de
31,3 milhões de refeições. A dis
tribuição de refeições gratuitas
para as pessoas em situação de
rua, devidamente cadastradas
pelos municípios, já passou a
marca de mais de 660 mil, desde
sua implementação, em junho
de 2020. Até o momento, são 53
mil pessoas em situação de rua
cadastradas em todo o Estado.
O horário de atendimento
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segue ampliado para evitar
aglomerações, sendo o café da
manhã das 7 às 9 horas, almoço
das 10h30 às 14 horas, e jantar
das 17 às 19 horas, ou enquan
to houver refeições disponíveis.
Todas as equipes das unidades
estão reforçando constantemen
te as orientações de prevenção,
instruindo o distanciamento na
fila com marcações no chão e

disponibilizando álcool em gel e
lixeiras nas calçadas.
A pasta social segue monito
rando as demandas de cada uni
dade e atuando para readequar
as medidas necessárias, sempre
amparadas pela Ciência e pela
Saúde, com o intuito de garan
tir os cuidados e a devida pro
teção social da população em
maior fragilidade social.
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INSS amplia e simplifica
prova de vida digital

O “Empreenda Mulher” ofe
rece mais de 60 mil vagas gra
tuitas em cursos de qualificação
em diversas áreas e a liberação
de R$ 50 milhões em microcré
dito pelo Banco do Povo, exclu
sivos para mulheres domicilia
das no Estado de São Paulo. O
objetivo do programa é incenti
var a autonomia das mulheres,
possibilitando acesso a crédito e
oferta de cursos de qualificação
empreendedora,
tecnológica,
entre outras áreas. As informa
ções sobre os cursos e a linha es
pecial do Banco do Povo podem
ser consultadas no site www.
desenvolvimentoeconomico.sp.
gov.br/empreendamulher.

A primeira fase do “Pros
pera Mulher” irá beneficiar 12
mil famílias em todo o Estado, e
tem como público-alvo as chefes
de famílias monoparentais, com
crianças de 0 a 6 anos, e que este
jam em situação de extrema po
breza (ou seja, que sobrevivem
mensalmente com até R$ 89 por
pessoa), devidamente cadastra
das no CadÚnico (Cadastro
Único para Programas Sociais),
preferencialmente, atendidas
por programas e serviços des
tinados à primeira infância. O
programa tem como premissa
a inclusão produtiva, estimu
lando a geração de renda atra
vés do acesso ao trabalho, em
preendedorismo, capacitações e
oportunidades de ofício atrela
do a plano de futuro, combinan
do aspirações pessoais, profis
sionais, sociais e financeiras; e o
incentivo a bancarização e cul
tura de poupança, com a trans
ferência de recursos.
TODAS in-Rede
O “TODAS in-Rede” visa o
empoderamento e a autonomia

já começaram a ser realizados
pelo INSS por meio de mensa
gens enviadas por SMS e-mail.
Estes segurados, em sua maio
ria, já deveriam ter realizado o
procedimento da prova de vida,
ou tiveram o benefício suspenso
antes mesmo da pandemia, por
falta da fé de vida, portanto, é
importante que realizem o pro
cedimento, se forem contatados
pelo INSS.
Para realizar a biometria fa
cial, o INSS usará a base de da
dos do Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran) e do
bunal Superior Eleitoral.
Tri
Fo
ram selecionados, portan
to, segurados que tenham car
teira de motorista ou título de
eleitor.
Procedimento
anual
É importante destacar que
o beneficiário que participar do
piloto e realizar a prova de vida
por biometria terá o procedi
mento efetivado, ou seja, não é
um teste. A fé de vida valerá e
o segurado não precisará se des
locar até uma agência bancária
para o processo.
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“SÍNDROME DO PÂNICO”, DEPRESSÕES

Depois de + de 23 anos
também na V. Maria Alta

Somatizações (Doenças físicas de causas psíquicas), neuroses, fobias, T.O.C., psicoses,
alcoolismo, dependência química, anorexia, bulimia, obesidade, traumas de assaltos e
sequestros, internações domiciliares e psicoterapia individual, de casais e familiar.
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Análise, Ludoterapia, Psicoterapia (individual, casal e família), Fobia, Anorexia, Bulimia,
Obesidade e Orientação Vocacional. Atendimento: crianças, adolescentes e adultos
Consultas só com hora marcada • Não atendemos convênios

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados

Rua Maestro João Gomes de Araújo, 50 - cj. 81 - A. Santana
Rua Pará, 50 - cjs. 31/32 - Higienópolis

Informações e marcação de consultas: Tels: 2281-6500 • 2973-6743

A prova de vida é obrigató
ria para os segurados do INSS
que recebem seu benefício por
meio de conta corrente, con
ta poupança ou cartão magné
tico. Anualmente, os segurados
devem comprovar que estão vi
vos, como forma de dar mais se
gurança ao próprio cidadão e
ao Estado brasileiro, evitando
fraudes e pagamentos indevidos
de benefícios.

“Empreenda Mulher”, “Prospera Mulher” e “TODAS in-Rede”
visam a qualificação profissional de mulheres

das mulheres com deficiência
do Estado. De acordo com a
Base de Dados dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, atual
mente vivem mais de 1,7 mi
lhão de mulheres com defici
ência em São Paulo. Por meio
de ações de formação profissio
nal, disseminação de informa
ções e criação de uma rede vir
tual acessível às mulheres com
deficiência, o programa bus
ca o protagonismo desse públi
co, onde são trabalhados temas
como: acesso à informação, tra
balho, renda e autonomia fi
nanceira, exercício dos direitos
afetivos, sexuais e reproduti
vos, prevenção à violência e au
toestima e liderança. Para se
cadastrar na Rede Virtual e fi
car por dentro de todas as no
vidades do programa TODAS
in-Rede basta acessar: www.to
dasinrede.sp.gov.br.
Mulheres que se
destacaram no combate
ao Coronavírus
Em homenagem ao Dia In
ternacional da Mulher, o go
vernador João Doria ressaltou
o trabalho de 11 mulheres que
se destacaram no combate ao
Coronavírus no Estado de São
Paulo. “Elas representam mi
lhões de mulheres, mães, avós,
cidadãs e brasileiras que, ao lon
go destes 14 meses, têm defen
dido a vida, a saúde, a existên
cia, a verdade e a transparência.
A cada uma dessas mulheres, a
cada uma dessas mães, filhas,
netas, cidadãs brasileiras, não
importa a cor, a idade, onde vi
vam: a nossa homenagem”, de
clarou Doria.

As homenageadas:
•Esther Sabino e Jaqueline
Goes - cientistas que lideraram
o mapeamento do genoma do
novo Coronavírus;
•Eloisa Bonfá - médica, direto
ra do Hospital das Clínicas, que
coordena o maior complexo hos
pitalar da América Latina no
combate à Covid-19;
•Rosangela Soares dos Santos enfermeira que atua na linha de
frente do hospital Emílio Ribas;
•Suzel da Silva Neves - auxiliar
de enfermagem que trabalha na
linha de frente do hospital de
Vila Nova Penteado, na perife
ria da cidade de São Paulo;
•Lia Porto - Procuradora Geral
do Estado de São Paulo, que ga
rantiu, através de uma ação no
STF, o financiamento de leitos
de UTI no Estado;
•Regiane de Paula - coordena
dora do Programa Estadual de
Vacinação de São Paulo;
•Regina Esteves - presidente e
CEO da Comunitas, organiza
ção sem fins lucrativos que ge
renciou a captação de R$ 185
milhões da iniciativa privada
para a construção da nova fábri
ca de vacinas do Butantan;
•Helena Sato - pediatra e inte
grante do Centro de Contin
gência de Combate à Covid-19
do Estado de São Paulo;
•Cintia Lucci - diretora de pro
jetos estratégicos do Instituto
Butantan;
•Cristina Megid - diretora da
Vigilância Sanitária do Estado
de São Paulo;
•Hélia Araujo - jornalista e co
ordenadora de imprensa da
Secretaria de Comunicação do
Estado de São Paulo.

Serasa promove Semana do Varejo e Financeiras
com descontos de até 99% para quitar dívidas
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Piloto
Após esta nova etapa, que
contemplará um número muito
maior de cidadãos, e as melho
rias necessárias em outras futu
ras fases, o INSS pretende im
plantar a prova de vida digital
para a maioria dos beneficiários.
A ideia é dar opções ao segu
rado, com mais agilidade e se
gurança no processo. De acor
do com os resultados obtidos,
o INSS, em parceria com a
Secretaria de Governo Digital,
Serpro e Dataprev pretendem
disponibilizar a prova de vida
em ambos os aplicativos, Meu
INSS e meu gov.br, para que o
segurado escolha em qual deseja
realizar o procedimento.

A ação acontece somente nesta semana nos canais digitais da empresa e nas unidades dos Correios*

O Brasil hoje possui 61,6 mi
lhões de pessoas inadimplentes,
sendo que aproximadamente 13
milhões têm dívidas no vare
jo. Com base nisso, a Serasa de
cidiu promover mais uma ação
com objetivo de ajudar milhões
de brasileiros a negociar suas dí
vidas e, consequentemente, au
mentar as suas chances de voltar
a ter crédito. Entre os dias 8 e 14
de março, acontece a Semana do
Varejo e Financeiras, que per
mitirá que os consumidores que

DR. CYRO
DOENÇAS DOS RINS
FRANCISCO CORDEIRO E VIAS URINÁRIAS

CRM: 27.226

O Instituto Nacional do Se
guro Social (INSS), em parce
ria com a Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão
e Governo Digital do Ministério
da Economia, a Dataprev e o
Serpro, inicia nova etapa e ex
pansão da prova de vida por bio
metria facial, a partir desta ter
ça-feira, 23 de março. Nesta
fase, que compõe o projeto pilo
to iniciado no ano passado, 5,3
milhões de beneficiários de todo
o país poderão realizar o proce
dimento sem sair de casa.
A grande novidade é a pos
sibilidade de realizar a pro
va de vida usando apenas um
aplicativo, o meu gov.br, e não
mais dois aplicativos, incluin
do o Meu INSS, como era an
tes. Desta forma, há simplifi
cação dos processos, para que
os beneficiários tenham maior
facilidade para realizar a fé de
vida por biometria facial. O Meu
INSS deve ser usado pelo segu
rado para acompanhar o resul
tado da prova de vida após reali
zar o procedimento.
Vale destacar que, o benefi
ciário que estiver com a prova
de vida pendente, também será
notificado pelo Meu INSS quan
do realizar o acesso. Desta for
ma, será direcionado para pro
ceder com a realização da prova
de vida por meio da biometria
facial no aplicativo meu gov.br.
Basta baixar o aplicativo nas
lojas virtuais (Meu Gov.br na
Play Store, Meu Gov.br na App
Store).
Nesta nova etapa, os conta
tos com os segurados elegíveis

Empreenda Mulher

Prospera Mulher
Medida de proteção social atende a população em situação de
vulnerabilidade, inclusive aos finais de semana
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Na última segunda-feira (8),
o governador João Doria anun
ciou o lançamento de três novos
programas de empreendedoris
mo, geração de renda e qualifi
cação profissional, voltados ex
clusivamente para mulheres.
Durante a coletiva de imprensa,
no Dia Internacional da Mulher,
Doria também homenageou
aquelas que se destacaram no
combate ao Coronavírus.
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têm dívidas com uma das 29 em
presas participantes da ação pos
sam quitá-las com descontos de,
até 99% no valor da dívida e até
100% nos juros.
Após o sucesso das Semanas
da Telefonia e das Ofertas Ban
cárias e Financeiras, quando a
Serasa, em parceria com diversas
empresas, disponibilizou ofertas
exclusivas para a negociação de
dívidas, agora é a vez da Semana
do Varejo e Financeiras. As ações
fazem parte do Serasa Limpa
Nome, maior plataforma de re
negociação de dívidas do Brasil,
e é válida para quem for quitar
à vista ou parcelar o débito. Os
acordos são fechados em menos
de 3 minutos e as consultas po
dem ser feitas de forma gratuitas
nos seguintes canais:
Site: https://www.serasa.com.br/
limpa-nome-online/
App Serasa no Google Play e
App Store
WhatsApp 11 99575-2096
Ligação gratuita 0800 591 1222

Para quem preferir negociar
presencialmente, siga as orien
tações do Ministério da Saúde e
acesse o site dos Correios para
conferir os horários de funcio
namento antes de se dirigir a
uma das agências.
“Segundo o IBGE, o varejo fe
chou o ano de 2020 com um cres
cimento de 1,2%, na comparação
com o ano anterior. Foi a quar
ta alta anual consecutiva, apesar
de milhões de pessoas ainda esta
rem inadimplentes. Para ajudar
os consumidores a quitarem seus
débitos, nós trazemos mais uma
semana de ofertas exclusivas com
nossas empresas parceiras”, ex
plica o gerente de Marketing da
Serasa, Matheus Moura.
Como fazer para
negociar on-line?
Para aproveitar a iniciati
va, basta acessar a platafor
ma do Serasa Limpa Nome:
https://www.serasa.com.br/
limpa-nome-online/

