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Mais de R$ 30 milhões devem ser 
investidos no Programa Dignidade Íntima

No âmbito estadual, a Secre
taria da Educação do Estado de 
São Paulo (SeducSP) anunciou 
no mês passado o Programa 
Dignidade Íntima, que visa 
distribuir produtos de higie
ne menstrual nas escolas esta
duais. Serão investidos na ação 
R$ 30 milhões, que devem bene
ficiar 1,3 milhão de estudantes 
em idade menstrual.

O programa foi estabele
cido por decreto no âmbito 
do Programa Dinheiro Direto 
na Escola (PDDESP), Lei 
nº 17.149, de 13 de setem
bro de 2019, e regulamenta
do pela resolução Seduc56, de 
2162021.

A verba será disponibiliza
da pelo PDDESP com o ob
jetivo de beneficiar principal
mente estudantes em situação 
de vulnerabilidade econômica 
e social. Os protocolos de dis
tribuição possuem como prin
cipal diretriz garantir pri
vacidade, cuidando, criando 

múltiplos canais de atendi
mento para as alunas que 
precisam.

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) estima que 1 en
tre 10 meninas no mundo so
frem com o impacto da pobreza 

menstrual na vida escolar. No 
Brasil, estimase que esse nú
mero seja 1 em 4. Em 2014, a 
ONU reconheceu o direito à 
higiene menstrual como uma 
questão de direito humano e à 
saúde pública.
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Entrega é feita em parceria com a empresa Procter & Gamble, 
para apoiar o Projeto de Lei sancionado pela Prefeitura

Dignidade Íntima

Ampliar oferece 160 vagas em cursos 
profissionalizantes gratuitos

As inscrições para cursos 
profissionalizantes gratuitos 
oferecidos pelo Ampliar, progra
ma de formação de jovens e ado
lescentes em situação de vulne
rabilidade social do SecoviSP, 
estão abertas. São 160 vagas, 
distribuídas em cursos nas áre
as administrativa e de beleza, 
com aulas online ou presencias 
na sede da Brigadeiro (Avenida 
Brig. Luís Antônio, 2.344  Bela 
Vista).

Os cursos oferecidos são: 
Auxiliar Administrativo (36 va
gas), Auxiliar de Escritório on 
line (24 vagas), Informática 

Básica (24 vagas) e Assistente 
de Recursos Humanos (12 va
gas). Há vagas também para 
formação em Assistente de Ca
belereiro (16 vagas), Mani
cu re (24 vagas), Design de 
So brancelhas (12 vagas) e Depi
lação (12 vagas). Alguns cursos 
são certificados pelo Ampliar e 
outros pelo Senai.

Requisitos  Os interessa
dos devem ter entre 16 e 24 
anos para área Administrativa 
e de 18 a 28 anos para área da 
Beleza, exceto para o curso de 
manicure, cuja faixa etária tem 
de ser compreendida entre 18 

e 35 anos. Ainda, possuir ren
da familiar de até três salários 
mínimos e estar cursando ou 
ter concluído o Ensino Regular. 
As inscrições devem ser feitas 
somente pelo site do Ampliar: 
www.ampliar.org.br.

O prazo para fazer a inscri
ção varia de acordo com o iní
cio de cada curso. Acesse o site 
www.ampliar.org.br e mante
nhase informado sobre as pró
ximas turmas. Outras infor
mações podem ser obtidas pelo 
email ampliar@ampliar.org.br 
ou pelo telefone no número (11) 
32533530.

CURSO .............................................. CARGA HORÁRIA .....VAGAS ....... PERÍODO ................... CERTIFICAÇÃO ......DATAS

Auxiliar Administrativo ........................ 160 h .......................36 .............. Manhã e tarde ............ SENAI ...................15/9 a 6/12

Assistente de Cabeleireiro .................... 45h .........................16 .............. Tarde .......................... Ampliar ................4/10 a 1º/12

Auxiliar de Escritório ............................ 30h .........................24 .............. On-line ....................... Ampliar ................30/8 a 14/9

Manicure ............................................. 45h .........................24 .............. Tarde .......................... Ampliar ................2/8 a 22/9

Informática Básica ............................... 60h .........................24 .............. Manhã e tarde ............ SENAI ...................9/8 a 16/9

Assistente de Recursos Humanos .......... 160h .......................12 .............. Manhã ou tarde .......... SENAI ...................4/10 a 23/12

Design de Sobrancelhas ....................... 12h .........................12 .............. Manhã (9 às 14h) ......... Ampliar ................12/8 a 20/8

Depilação ............................................ 36 h .........................12 .............. Tarde (14 às 17h) ......... Ampliar ................21/10 a 26/11

Campanha de conscientização visa 
prevenir incêndios florestais

Até o mês de outubro o 
Governo de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente (SIMA), pro
move uma campanha de cons
cientização para prevenir in
cêndios florestais, que faz parte 
da Operação CortaFogo. O ob
jetivo é alertar a população so
bre atitudes que podem causar 
os desastres ambientais.

Só em 2020 foram regis
trados 269 focos de incêndio 
em mais de 21 mil hectares de 
mata. Entre as causas identi
ficadas, por exemplo, estão a 
queima de lixo, vandalismo e 
a soltura de balões, ação, in
clusive tipificada como crime 
ambiental.

Para a campanha de cons
cientização, a SIMA firmou par
ceria com as secretarias esta
duais de Saúde, Transportes 
Metropolitanos e Prodesp para 
que mensagens sobre os incên
dios florestais sejam divulgadas 
em Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e do Poupatempo, além 
das estações do Metrô, CPTM e 

EMTU. Nesses locais serão fixa
dos cartazes com informações 
sobre a Operação CortaFogo 
2021.

No caso da Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp) as ações de co
municação envolvem a veicula
ção de mensagens educativas e 
de alerta inseridas nos painéis 
eletrônicos das rodovias. Sites 
e redes sociais da Agência e das 
concessionárias também vão 
compartilhar as informações.

A campanha de conscien 
tização também será divulgada 
nas redes sociais de todos os ór
gãos integrantes da Operação 
CortaFogo, com mensagens 
sobre as consequências dos in
cêndios florestais, como a des
truição da fauna e da flora, 
além do risco para a saúde da 
população.

Para mais informações, 
acesse o link abaixo, e baixe o 
conteúdo digital de divulgação: 
http://bit.ly/materialcortafogo
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Objetivo é alertar a população sobre atitudes que podem 
causar os desastres ambientais

Instituto da Oportunidade Social oferece 
diversos cursos gratuitos na capital e Grande SP 

O Instituto da Oportunidade 
Social  IOS acaba de abrir ins
crições para seis cursos profis
sionalizantes, todos 100% gra
tuitos, destinados a jovens entre 
15 e 29 anos e pessoas com de
ficiência residentes na capital 
e região metropolitana de São 
Paulo. A maioria dos cursos tem 
duração de um semestre letivo, 
mas há duas opções de cursos 
bimestrais.

Ao todo são 1.064 vagas dis
tribuídas em sete unidades de 
atendimento que ficam em San
tana (440), Santo Amaro (160), 
Jardim Ângela (128), Ita quera 
(96), Lapa (96), Barueri (80) e 
Diadema (64).

As aulas terão formato semi
presencial. Nas atividades à dis
tância, o IOS fornecerá internet 

aos alunos que necessitarem 
de acesso à plataforma virtual 
de atividades. As inscrições de
vem ser realizadas até dia 12 de 
agosto no site do IOS: https://
ios.org.br/. Para tanto, basta es
tar cursando ou ter concluído o 
Ensino Médio na rede pública. 

Cursos profissionalizantes 
gratuitos do IOS  Grande São 
Paulo  Link: https://ios.org.
br/  Central de Atendimento   
WhatsApp: (11) 97343 9010

 
Documentos para Inscrição 

(originais) 

•RG e CPF do aluno;
•CPF dos pais ou responsáveis;
•Comprovante de Escolaridade;
•Comprovante de Residência 

(conta de água, luz e telefone  
levar as três); 
•Comprovante de Renda de to
dos os moradores da residência; 
•Pessoas com deficiência devem 
levar laudo médico atualizado.

Unidades da Zona Norte

•Santana (Sede do IOS) - Ave-
nida Gal. Ataliba Leonel, 245 .

Cursos

•Introdução à Programação Web 
- (80 vagas) - bimestral;
•Educação Digital - (40 vagas) 
- semestral;
•Gestão Administrativa com ERP 
- (160 vagas) - semestral; 
•Montagem e Manutenção de Com-
putadores (160 vagas)  semestral.

Falta de pagamento motiva a 
maioria das ações locatícias

Mensalmente, o Secovi
SP acompanha o ingresso das 
ações judiciais relacionadas ao 
mercado de locação na cidade 
de São Paulo. Segundo levan
tamento realizado no Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo, das 1.181 ações proto
coladas em maio, 87,4% (1.032 
processos) foram por falta de 
pagamento do aluguel. Frente 
aos 1.111 processos registrados 
em abril, houve um aumento de 
6,3%.

As ações ordinárias, que são 
relativas à retomada de imóvel 
para uso próprio, de seu ascen
dente ou descendente, reforma 
ou denúncia vazia, contabili
zaram 74 processos (6,3%). As 
ações para renovação compul
sória de contratos comerciais 
com prazo de cinco anos soma
ram 63 protocolos (5,3%). Já as 
ações consignatórias, movidas 
quando há discordância de va
lores de aluguéis ou encargos, 
com opção do inquilino pelo de
pósito em juízo, totalizaram 12 
processos (1%).

Em relação às 828 ações 

ajuizadas no quinto mês de 
2020, a alta foi de 42,6%. Com 
5.385 processos, o total acu
mulado no ano ficou 9,5% aci
ma do registrado em igual 
intervalo de 2020 (4.918 pro
cessos). Entre junho de 2020 e 
maio de 2021, foram registra
das 13.656 ações locatícias, um 

recuo de 1,3% frente ao acumu
lado nos 12 meses do período 
anterior (junho de 2019 a maio 
de 2020), quando ingressaram 
13.834 ações nos fóruns da ca
pital. Confira a íntegra do le
vantamento: http://www.secovi. 
com.br/pesquisaseindices/
analises/analiselocaticias
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Em maio, foram protocoladas 1.181 ações judiciais relacionadas ao 
mercado de locação na cidade de São Paulo. Deste total, 1.032 processos 

foram por falta de pagamento do aluguel

Programa Bom Prato é reconhecido 
em prêmio internacional da Microsoft

Projeto desenvolvido para o 
Programa Bom Prato, da Secre
taria de Desenvolvimento Social 
do Estado de SP, foi premiado na 
Partner of the Year Award 2021, 
realizado pela Mi crosoft. A solu
ção inovadora estabelece a dis
pensação do pagamento da refei
ção nos restaurantes Bom Prato, 
garantindo a segurança alimen
tar da população em situação de 
rua. 

O reconhecimento é resultado 
de uma parceria entre o Governo 
do Estado de SP, por meio da 
Prodesp, e a Best Projects, na ide
alização de um sistema que permi
tiu gestão da distribuição das três 
refeições (café da manhã, almoço 
e jantar) nos 59 restaurantes da 
rede Bom Prato à população em 
situação de rua, devidamente ca
dastrada pelas prefeituras em 
todo o Estado paulista. 

O projeto foi vencedor na ca
tegoria Governamental na esfe
ra Global e Latam dentre mais 
de 4.400 indicações coletadas em 
mais de 100 países diferentes em 
todo o mundo. A solução inova
dora, criada através da platafor
ma Power App, possibilita o ca
dastro das pessoas em situação 
de rua e identificação por meio 
de um cartão com QR Code, uma 
espécie de código de barras que 
pode ser facilmente escaneado 
pela câmera do celular. A verifi
cação dos dados é feita em segun
dos, otimizando o atendimento. 

Desde o início da pandemia, 

todas as unidades Bom Prato re
alizaram em 24 horas diversas 
adaptações e ampliação no ser
viço, passando a ofertar café da 
manhã, almoço e jantar em em
balagens e talheres descartáveis 
para retirada, inclusive aos fi
nais de semana e feriados. Este 
aumento de 60% na cota mensal 
da rede popular, já soma mais de 
44,2 milhões de refeições servi
das, sendo mais de 924 mil ofe
recidas gratuitamente. 

Sobre o Prêmio 

O Partner of the Year Award 
é o reconhecimento aos me
lhores projetos parceiros da 

Microsoft, idealizados para 
clientes com base em suas tec
nologias inovadoras. Os candi
datos foram julgados com base 
em seu compromisso com os 
clientes, o impacto de sua solu
ção no mercado e o uso exem
plar das tecnologias Microsoft. 

Este ano, a Microsoft Corp 
reconheceu parceiros em 56 ca
tegorias que representam cada 
uma das áreas de solução, in
dústrias e setores globalmen
te nos quais as tecnologias 
Microsoft são usadas. https://
news.microsoft .com/ptbr/ 
microsoftanunciaosganhadores 
efinalistasdopremiopartner
oftheyearawards2021/
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Sistema desenvolvido, que garante refeições gratuitas para pessoas em 
situação de rua, é vencedor do Partner of the Year Award 2021 na esfera 

Global e Latina América


