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Inscrições abertas para curso de Auxiliar de Jardim São Paulo comemora seu
Logística às pessoas com deficiência da Capital
83º aniversário neste sábado
Estão abertas as inscrições para o curso remoto de
Auxiliar de Logística às pessoas com deficiência da capital paulista. Ação, totalmente gratuita, é uma parceria
entre a Secretaria de Es
tado
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e o Centro Paula
Souza, com o apoio do Centro
de Tecnologia e Inovação.
O curso terá carga horária de 60 horas, realizado em
12 dias, sendo 4 horas por dia,
de segunda a sexta-feira, e, é
acessível com interpretação
de libras, material adaptado e

linguagem simples. As aulas
têm início no dia 10 de agosto e as pessoas com deficiência
com mais de 18 anos, interessadas, devem se inscrever por
meio do link https://forms.gle/
5M3rDeKPH1QBRZKH9, até
o dia 30 de julho.
Além deste curso, a Secre
taria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência realiza
também, diversos outros cursos em áreas específicas de todo
o Estado de SP. Saiba mais no
site da Secretaria https://www.
pessoacomdeficiencia.sp.gov.
br

De acordo com a Base de
Dados dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (https://www.
basededadosdeficiencia.sp.gov.
br), na cidade de São Paulo há
cerca de 810 mil pessoas com
deficiência.
De acordo com dados do
novo CAGED, em 2020, 7,5 mil
pessoas com deficiência foram
admitidas na cidade e 10,3 mil
pessoas com deficiência foram
desligadas, totalizando um saldo negativo de mais de 2 mil
pessoas com deficiência desligadas do mercado de trabalho
deste ano.

Prodam SP lança programa de diversidade
e inclusão de pessoas vulneráveis da Capital
A Prodam SP, empresa de
tecnologia do município de São
Paulo, lança em agosto o Pro
grama Novo Olhar de Diver
sidade e Inclusão voltado aos
grupos mais vulneráveis da
sociedade.
A iniciativa tem como diretriz realizar ações nas áreas de
equidade de gênero, raça e etnia, pessoas com deficiência,
socioeconômico e LGBTQIA+.
Os objetivos do programa consistem em garantir um ambiente de trabalho livre de preconceito e discriminação, em que
cada pessoa possa ser quem realmente é.
A primeira fase do Novo

Olhar será a inclusão de mulheres pretas na área de
Tecnologia da Informação TI, a ser realizada em parceria com a Preta Lab, Instituto
de Oportunidade Social, Passos
Mágicos e CIEE. Até o final do
ano devem ser preenchidas 25
vagas de estágio.
A proposta é que os estagiá
rios completem os 24 meses
de permanência, com ciclos de
seis meses em cada área técnica da empresa. “Nossa proposta é trazer a oportunidade para
este público participar de estágio na Prodam, que tem grande conhecimento e atua há 50
anos na área de tecnologia ”,

explica o presidente da empresa, Johann Dantas.
Para o mês de setembro
está prevista uma hackathon
voltada exclusivamente para
mulheres. A iniciativa prevê parceria com o CodeLab –
grupo de extensão presente
na USP e na UFABC - e conta com o apoio das organizações Programaminas, Preta
Lab, Carambola, Programaria,
Passos Mágicos e Instituto de
Oportunidade Social.
As inscrições para o programa de estágio do Novo Olhar
da Prodam SP estarão abertas
a partir de 19 de julho no endereço estagio@prodam.sp.gov.br.

Para preservar todo o entorno da Estação Meteorológica do
Mirante de Santana, existe desde 1971 a Lei Municipal 7.662,
que impede construções mais altas que a Estação Meteorológica
no perímetro entre: “Ruas Dr.
Zuquim, Conselheiro Saraiva,
Machado Pedrosa, Pedro Madu
reira, Álvaro de Abreu e Avenida
Leôncio de Magalhães sendo
permitido apenas construções,
reconstruções ou reformas que,
em qualquer de seus pontos,
não ultrapassem a cota do piso
do 2º (segundo) pavimento do
atual Mirante de Santana”.
Para que essa lei seja respeitada, moradores lançaram um manifesto que segue angariando apoio
popular pelo endereço eletrônico: https://docs.google.com/forms/
d/1GcR0DLxf4RO2jI0UK1BNxvqOWManZGzu37tb3TZih_s/
edit?usp=drivesdk
Processo de verticalização
do Jardim São Paulo
Além da preservação do Mi
rante, o atual processo de verticalização do bairro preocupa moradores. “Hoje são muitas casas
antigas sendo demolidas para
dar lugar a prédios em todo o
bairro”, explica Alba Medardoni.
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Avenida Leôncio de Magalhães continua como
a principal referência do bairro

“O bairro não tem estrutura
para tudo isso”, alerta. Segundo
ela, já acontecem problemas
como por exemplo, entupimento de galerias e excesso de buraco nas vias. “Não somos contra o
progresso, mas vemos com preocupação esse grande número de
prédios em construção sem que
nossa região comporte o que está
por vir”.
Ainda devido à pandemia,

esse ano o aniversário do bairro não será comemorado com
eventos populares. Para marcar
a data, será realizada uma missa não presencial pelo aniversário do Jardim São Paulo neste sábado (17), às 17 horas, na
Paróquia Nossa Senhora Apa
recida localizada na Rua Parque
Domingos Luís, 273. O endereço eletrônico da paróquia é:
https://nsaparecidajsp.com.br/

Programa Avança Saúde SP amplia
oferta de cirurgias eletivas e exames
em Hospitais Dia (HDs) da Capital
Na última terça-feira (13),
a Prefeitura de São Paulo, por
meio da Secretaria Municipal
da Saúde (SMS), anunciou a
ampliação da oferta de exames e
cirurgias eletivas contemplados
no Programa Avança Saúde SP.
Os procedimentos serão rea
lizados em 13 Hospitais Dia
(HDs) da capital, que terão o
horário de funcionamento estendido para atender à demanda. Cinco unidades passam a
trabalhar 24 horas: São Miguel
(Zona Leste), Vila Guilherme/
Vila Maria (Norte), Butantã
(Oeste), Ipiranga - Dr. Flávio
Gianotti (Sudeste) e Cidade
Ade
mar (Sul). Para que esses
equipamentos passem a atender
24 horas, sete dias por semana,
serão investidos pela gestão municipal R$ 4 milhões por mês,
inclusive com a contratação de
equipes e equipamentos com
recursos tecnológicos. O anúncio foi feito no Hospital Dia São
Miguel Paulista, Zona Leste da
Capital.
Outras oito unidades, em vez
do habitual horário das 7 às 19
horas, passam a funcionar das 7
às 22 horas, de segunda a sextafeira, são elas: Itaim Paulista e
São Mateus (Leste), Brasilândia/
Freguesia do Ó (Norte), Penha,
Mooca e Vila Prudente (Sudeste),
além de Campo Limpo e M’Boi
Mirim I (Sul).
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Manifesto pela preservação da Estação Meteorológica do Mirante é uma das principais
demandas atuais defendidas por moradores da região
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Amazona coleciona títulos disputados
em campeonatos em São Paulo

A intenção é agilizar o tempo para a realização de procedimentos
de baixa e média complexidade

Os procedimentos de maior
complexidade, que necessitem
de internação, como casos de
idosos ou pessoas com comorbidades, serão realizados nos hospitais 24 horas e os de pequeno
e médio porte, nos outros HD’s.
As avaliações clínicas pré-
operatórias
dos
pacientes
têm início nesta quarta-feira
(14), para que as cirurgias sejam realizadas a partir de 1º
de agosto. Serão procedimentos diversos, como: cirurgias
ge
rais, vasculares, ginecológicas, pediátricas, proctológicas e
otorrinolaringológicas.

O objetivo é agilizar o tempo médio para a realização dessas cirurgias na cidade de São
Paulo, além de exames como colonoscopia, endoscopia digestiva alta, de cabeça e pescoço, entre outros. Os exames também
começam a ser realizados a partir de 1º de agosto, com equipamentos de ponta para qualificar
ainda mais o atendimento.
Na rede municipal de Saú
de, de janeiro a maio deste
ano, mesmo com a pandemia
de Covid-19, foram realizadas
318.862 consultas, 216.752 exames e 6.784 cirurgias eletivas.
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Atleta já tinha sido campeã
do segundo dia da
Taça Paulista de Iniciantes
2021 e se classifica no
ranking geral do Campeonato
Brasileiro de Escolas
Com apenas um ano de experiência em montaria, a pequena Mariana Ferreira, 8, já
conhece o sentimento de disputar um pódio. Isso porque,
a atleta, apoiada pela empresa VetNil, saúde animal, alcançou a primeira posição no
segundo dia da Taça Paulista
de Iniciantes 2021 e a 8º no
ranking geral do Campeonato
Brasileiro de Escolas, além da
Copa Santo Amaro, com classificação em 5º lugar. Todos disputados no Clube Hípico de
Santo Amaro, no último final
de semana.
São três dias seguidos de
prova pelo melhor desempenho
no campeonato, sendo que no
domingo aumenta-se a altura
dos obstáculos, considerado um
dos mais complexos percursos
competidos, deste ano, segundo os participantes da hípica
sede. “Foram, ao todo, 127 conjuntos na categoria preliminar
(0,60cm), onde a Mariana concorreu. Apenas 28 passaram
sem faltas pelos 3 dias, e ela foi
uma dessas. De fato, um resultado supreendente, que foi conquistado com muita garra por
parte da atleta”, diz Adriele
Arice, professora de hipismo do
Haras Fiel.
Em todas as participações,
a S.L. Hanna, animal do Haras
Fiel, sitiado em Guararema,
onde Mariana monta, formou
um conjunto importante com a
atleta. “Estou muito feliz com
a minha atuação, porque treino há pouco tempo e já consigo

mostrar resultados na pista. A
Hanna é um amor e juntas vamos alcançar muito mais”, afirma a amazona.
A qualidade do Campeonato
Brasileiro cresce a cada evento, segundo Marcia Hernandes,
proprietária e co-fundadora
do Centro Hípico Haras Fiel.
“Vemos que os atletas estão
vindo muito mais preparados
para as competições e os cavalos sempre com ótimas performance. No Fiel, sempre frizamos para que os alunos deem
o máximo de si em pista e passem segurança para o animal,
com isso, o resultado vem na
certa. Mariana é exemplo disso”, apresenta.
A sintonia do conjunto faz
a diferença nas competições,
além do carinho, disposição e
atratividade entre os dois. A
amazona, que treina apenas

uma vez, a cada quinzena, compartilha de um amor incondicional com o animal e com o esporte. “Vejo na Mariana, uma
atleta mirim com muito potencial. Esperamos que este resultado reverbere para além do
campeonato e que ela voe mais
alto”, conclui Eduardo Sousa,
professor do Haras Fiel.

