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Fundação Estudar e Fundação 
Lemann lançam podcast no Spotify

A Fundação Estudar e a 
Fun dação Lemann lançaram 
recentemente o podcast Visão 
Panorâmica no Spotify. A par-
ceria tem como objetivo discutir 
sobre o presente e o futuro de 
grandes áreas, como o impacto 
da pandemia na Tecnologia, na 
Educação e na Saúde. Pensando 
em alcançar um público ainda 
maior e que utiliza esse forma-
to de mídia, o propósito é forne-
cer inspiração aos ouvintes por 
meio das histórias de líderes e 
transformadores sociais.

O primeiro episódio é apre-
sentado por Lara Franciulli, lí-
der do Programa de Líderes 
Estudar e estudante de Ciência 
da Computação na Stanford 
University. Conta também com 
a participação de Guilherme 
Lichand, premiado empreen-
dedor e inovador social, e João 
Abreu, cofundador da Impulso, 
organização que usa dados e tec-
nologia para impulsionar a saú-
de pública brasileira. Ambos são 
membros da Rede de Líderes 
Fundação Lemann. O trio expli-
ca um pouco do que a Tecnologia 

fez no campo da Administração 
Pública e da Educação - e como 
tudo isso pavimenta o futuro.

Nesta primeira temporada, o 
podcast está dividido em três epi-
sódios. Todos já estão disponíveis 
e abordam temas de Educação e 
Saúde com participações de Gina 
Vieira Ponte de Albuquerque, 
professora premiada da Educa-
ção Básica há 29 anos, e Ana 
Gabriela Pessoa, vice-presiden-
te de Parcerias Estratégicas da 
Pearson Edu cation.

“Sabemos que cada vez mais 
pessoas no Brasil buscam o for-
mato de áudio para consumir 
conteúdos em momentos em 
que o corpo está ativo e a men-
te não. Por isso, a ideia de criar 
um podcast, principalmente du-
rante a pandemia, veio para am-
pliar nossa oferta de informação 
e inspiração, além de facilitar o 
acesso aos nossos conteúdos 
de qualidade’’, diz Anamaíra 
Spaggiari, diretora-executiva da 
Fundação Estudar.

“A Fundação Lemann acre-
dita que um Brasil mais justo 
e mais desenvolvido para todos 

e todas depende de nosso bem 
maior: gente. Apostamos em 
quem acredita no Brasil e apoia-
mos a mobilização de lideranças 
que agem em prol dessa trans-
formação. Um podcast que dá 
voz a esses líderes, engajados e 
comprometidos em resolver os 
maiores problemas do país por 
meio da Ciência, traz inspiração 
e potencializa a mudança”, afir-
ma Denis Mizne, diretor-execu-
tivo da Fundação Lemann.

Foto: Divulgação

Parceria das duas organizações 
traz três episódios na plataforma 
sobre o futuro das grandes áreas

Inscrições nas Fatecs para o Vestibular do 
segundo semestre terminam nesta sexta-feira

As inscrições do proces-
so seletivo das Faculdades de 
Tecnologia do Estado (Fatecs) 
para o segundo semestre termi-
nam nesta sexta-feira (11), às 
15 horas. No total, são ofereci-
das 18.160 vagas, distribuídas 
entre os 84 cursos de graduação 
tecnológica. Esse número repre-
senta um crescimento de 2.360 
vagas comparado ao mesmo se-
mestre do ano passado. O valor 
da taxa é de R$ 39 e a inscrição 
só pode ser feita pelo site www.
vestibularfatec.com.br.

A seleção dos convocados 
será por análise de histórico es-
colar, sem prova presencial ou on
-line. A mudança do critério de 
avaliação se fez necessária para 
atender ao distanciamento so-
cial, recomendado pelo governo 
do Estado de São Paulo e auto-
ridades sanitárias, visando pre-
servar a saúde dos candidatos.

Os cursos terão o início pe-
los formatos remoto ou híbrido 

(parte presencial e parte vir-
tual), até que as regras do iso-
lamento social sejam flexibiliza-
das e seja possível o retorno às 
aulas presenciais nas Fatecs.

Inclusão Social

O Sistema de Pontuação 
Acrescida do Centro Paula Sou-
za concede acréscimo de pontos 
à nota final do processo seleti-
vo das Fatecs, sendo 3% a estu-
dantes afrodescendentes e 10% 
a oriundos da rede pública. Se 
o candidato estiver nas duas si-
tuações, recebe 13% de bônus. 
Para ter direito ao bônus, o can-
didato afrodescendente deve fa-
zer a autodeclaração no ato da 
inscrição.

Como se inscrever

O candidato que quiser dis-
putar uma vaga no Vestibular 
precisa ter concluído ou estar 

concluindo o Ensino Médio ou 
equivalente, desde que no ato 
da matrícula comprove a con-
clusão do curso. Para se inscre-
ver é necessário preencher a fi-
cha de inscrição e o questionário 
socioeconômico, imprimir o bo-
leto e pagar a taxa de R$ 39. O 
valor deve ser pago até às 15 ho-
ras do dia 11 de junho, em di-
nheiro, em qualquer agência 
bancária, mediante a apresen-
tação do boleto impresso no mo-
mento da inscrição eletrônica, 
ou pagar, via internet, no ban-
co do candidato ou ainda pela 
ferramenta Getnet (pagamen-
to com cartão de crédito) dispo-
nível no site: www.vestibularfa-
tec.com.br.

Moradores da Capital e 
Grande São Paulo podem es-
clarecer dúvidas pelos telefo-
nes (11) 3471-4103 (Capital e 
Grande São Paulo) e 0800-596 
9696 (demais localidades) ou em 
vestibularfatec.com.br.

Sebrae-SP oferece 6.600 vagas em atendimentos 
com foco em inovação e produtividade

Até 30 de junho o Programa 
Brasil Mais, recebe inscri-
ções gratuitas com o objetivo 
de promover a competitivida-
de das micro e pequenas em-
presas em todo o Estado de SP. 
O Brasil Mais é uma iniciativa 
do governo federal com execu-
ção do Sebrae que visa aumen-
tar a produtividade e competiti-
vidade das empresas brasileiras 
com a promoção de melhorias 
rápidas, de baixo custo e alto 
impacto.

Ao todo são 6.600 vagas 
para todas as regiões do Estado. 
Para participar é preciso ser 
ME (microempresas) ou EPP 
(Empresas de Pequeno Porte). 
As inscrições podem ser feitas 
até o dia 30 de junho pelo site 
https://brasilmais.economia.
gov.br/. Mais informações pelo 
telefone 0800 570 0800.

Os empreendedores que par-
ticipam do programa recebem o 
acompanhamento de um agen-
te de local de inovação, gratui-
tamente que faz diagnóstico 
inicial e traça um plano de ino-
vação para o negócio. “Entre 
as principais melhorias relata-
das pelas empresas participan-
tes estão: produtividade, gestão 
de indicadores, aplicação de fer-
ramentas para inovação, intera-
ção com o ecossistema de ino-
vação e inovação em processos, 
produtos/serviços e métodos de 
Marketing”, explica Adriano 
Nakamura, gestor estadual do 
programa.

Entre 2020 e início de 2021, 
mais de 12 mil empresas foram 
atendidas pelo Programa Brasil 
Mais. Foi o caso de Hairton 
Oliveira, dono da Essencial 
Certificadora que conseguiu 

aumento de 100% em seu fa-
turamento desde a participa-
ção no programa. “Descobrimos 
ferramentas que nos ajudaram 
a estabelecer nosso posiciona-
mento e bolamos estratégias 
para nosso cliente principal. 
Implementamos um fluxo de re-
lacionamento com esses clientes 
e nosso crescimento tem sido 
exponencial”, comemora.

O programa Brasil Mais é 
coordenado pelo Ministério da 
Economia, com gestão opera-
cional da Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI) e execução pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae). 
Inscrições: https://brasilmais.
economia.gov.br/ - Mais infor-
mações: 0800 570 0800

Atividades musicais nas redes 
sociais das Fábricas de Cultura

Em junho as atividades mu-
sicais integram a programa-
ção das Fábricas de Cultura, 
com  shows, conversas e ofi-
cinas sobre música por meio 
do YouTube, Instagram e 
Soundcloud da Fábrica de 
Cultura.

Um Passeio pela Música Ele-
trônica e suas Tecnologias - com 
Dj Shibuya
Multimeios
Música, Tecnologia
12/6 - sábado - 18 horas
Faixa Etária: Livre
Plataforma: YouTube 

Chapinha da Vela ou José 
Marilton da Cruz
Cultura Tradicional
13/6 - domingo - 17 horas
Faixa Etária: Livre
Plataforma: YouTube

Trukes Novos de um Velho Mc 
Vol 2 - David Maderit
Hip-Hop
Música
19/6 - sábado - 18 às 19 horas
Faixa Etária: Livre
Plataforma: YouTube

A Guitarra de Popó Moreira, do 
Jazz ao Punk
Música
19/6 - sábado - 19 às 20 horas
Faixa Etária: Livre
Plataforma: YouTube

Nordeste, Sanfona e Forró - 
com Carlinhos Farias (Trio 
Arcoverde)
Cultura Tradicional
Música
24/6 - quinta-feira - 19 horas
Faixa Etária: Atividade Livre
Plataforma: YouTube

Gestão de Direitos Autorais e 
Legalidade de Carreira
Música
Gestão Cultural, Patrimônio
25/6 - sexta-feira - 19 horas
Faixa Etária: a partir de 16 anos
Plataforma: Instagram/ IGTV

Notícias da Próxima Década - 
Pocket Show Lítero-Musical
Música
25/6 - sexta-feira - 20 horas
Faixa Etária: Atividade Livre
Plataforma: Instagram/ IGTV

Show Trio Virgulino
Música
26/6 - sábado - 18 às 19 horas
Faixa Etária: Atividade Livre
Plataforma: YouTube

Projeto Musicou com Umsoh - 
Lena Silva e Bixop
Música
Unidade: Capão Redondo
3/7 - sexta-feira - 18 às 19 horas
Faixa Etária: Atividade Livre
Plataforma: SoundClound

Acesse: 
https://www.fabricasdecultura.
org.br/index.php?t=i

https://www.youtube.com/channel/ 
UCSRGwG1IwHMZAi9XV-rxa2w

https://www.instagram.com/
fabricasdeculturasn/

https://soundcloud.com/fabricas 
decultura

Foto: Oitava Produções

O Trio Virgulino preparou um show especial 
com forró de pé de serra e clássicos

Inverno chegando e as madrugadas em 
São Paulo contam com voluntariado em massa

O inverno está chegando e 
com as temperaturas cada vez 
mais baixas, as pessoas em si-
tuação de rua sofrem ainda 
mais. Além das suas ativações 
semanais em prol dessa cau-
sa, a ONG Bem da Madrugada 
prepara ações especificas para 
tentar amenizar a vida dessas 
pessoas.

Durante o mês de junho os 
esforços serão redobrados, com 
rondas semanais nos principais 
pontos de São Paulo para doação 
de cobertores, roupas de frio, 
alimentos e itens de higiene. 
Todas as ações do BDM contam 
com a participação de voluntá-
rios e doação dos itens entre-
gues a população. Para ser um 

voluntário acesse:  https://www.
bemdamadrugada.org/contato 
- ou ligue: (11) 98183-3038 

– para doações  acesse: https://
www.bemdamadrugada.org/
seja-um-vonlunt%C3%A1rio

Foto: Divulgação

Bem da Madrugada prepara rondas especiais para a chegada do inverno

Distribuição de cestas básicas atende 
famílias de diferentes bairros da ZN

A Associação Emanuel Bene-
ficente de Vila Nova Cachoei-
rinha e Movimento Rodando a 
Norte, realizaram no último dia 
21 de maio a entrega de 250 ces-
tas básicas através do Programa 
Cidade Solidária da Prefeitura 
de São Paulo. Todas as ativida-
des foram realizadas respeitan-
do os critérios de distanciamen-
to social e todos os protocolos 
em decorrência da pandemia de 
Covid-19.

A distribuição ocorreu na 
sede da associação na Rua Pedro 
Osorio Filho, 540 - Cachoei ri-
nha, e teve como objetivo aten-
der famílias vulneráveis da re-
gião da Vila Nova Cachoeirinha, 
compreendendo os bairros: 
Jardim Peri, Jardim Peri Alto, 

Vila Dionísia, Jardim Antártica, 
Lauzane Paulista, Vila Basi-
léia, Imirim, Mandaqui, Vila 

Es panhola. Contato e informa-
ções através do e-mail: rodandoa 
norte@gmail.com

Foto: Divulgação

Voluntários realizam entrega de cestas básicas na Zona Norte

Ampliação da vacinação 
e doses remanescentes
Por meio do Programa Mu-

nicipal de Imunizações (PMI), 
desde a última quarta-feira (9) 
a secretaria vai vacinar cerca de 
8.000 profissionais da Secretaria 
Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social (Smads) 
que atuam na linha de frente em 
serviços da proteção social bási-
ca junto à população em situação 
de rua. Serão imunizados 1.777 
profissionais entre 18 e 30 anos, 
2.509 entre 31 e 40 anos, 2.134 
entre 41 e 50 anos e 1.567 com 
mais de 50 anos. 

Além disso, pessoas acima 
dos 50 anos de idade poderão 
receber as doses remanescen-
tes nas UBSs. Seguindo as dire-
trizes do PMI, após vacinado o 
público-alvo estabelecido, caso 
haja dose remanescente próxi-
mo ao término das atividades do 
serviço de Saúde, fica instituída 
aplicação nos seguintes grupos:  

•Pessoas com deficiência per-
manente, com mais de 18 anos 
de idade, moradores do territó-
rio da unidade de Saúde; 
•Estudantes de área técni-
ca em Saúde em estágio, inde-
pendentemente do período de 
formação, nas categorias pro-
fissionais descritas no instru-
tivo de aplicações de doses da 
Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde (Covisa); 
•Pessoas com mais de 50 anos 
sem comorbidades. 

Cada unidade de Saúde deve 
manter listas de espera com os 
usuários elegíveis em sua área 
de abrangência com telefones 
para convocação desse público. 
Em caso de dificuldade para des-
tinação dessas doses remanes-
centes, a UBS deve entrar em 
contato imediato com a respecti-
va Supervisão Técnica de Saúde. 


