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Casa das Rosas abre inscrições para o 
Clipe nas categorias adulto e jovem
O Centro de Apoio ao Es

critor (CAE) da Casa das Rosas 
 Espaço Haroldo de Cam pos de 
Poesia e Literatura, abre as ins
crições para o Clipe (Curso Livre 
de Preparação de Escritores) 
nas categorias adulto e jovem, 
pelo site do museu: https://www.
casadasrosas.org.br/centrode
apoioaoescritor/clipe, no perí
odo de 13 de dezembro de 2021 
a 5 de fevereiro de 2022. A Casa 
das Rosas integra a Rede de 
MuseusCasas Literários de São 
Paulo, da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo e geren
ciada pela Poiesis.

Com o objetivo do exercício 
livre da criatividade por meio 
da palavra escrita, o Clipe é di
recionado às pessoas interessa
das pela criação literária em to
das as suas etapas e gêneros. A 
proposta é que autores e auto
ras iniciantes, até mesmo a par
te que busca escrever e publi
car obras literárias, recebam 
capacitação técnica e recursos 
de profissionalização. É gratui
to, tanto para o público adulto, 
quanto para os jovens.

Entre os docentes, estão nomes 
de escritores como Luiza Romão, 
Marcelo Maluf, Bruna Mitrano, 
Rafael Gallo, entre outros.

O resultado das listas de se
leção será divulgado até 25 de 
fevereiro de 2022 no site e nas 
páginas do museu no Facebook 
e Instagram, além das pes
soas selecionadas serem conta
tadas pelo Centro de Apoio ao 
Escritor. As inscrições e os cur
sos são gratuitos. Ao final, alu
nos (as) recebem um certificado.

 
Colaborando na criatividade 

e apoiando a publicação 
de títulos literários

Iniciado em 2013, o Curso 
Livre de Preparação de Escri
tores  Adulto colaborou no 
aperfeiçoamento de 570 escrito
res, o que resultou em mais de 
100 títulos publicados, muitos 

deles com prêmios de incenti
vo para publicação. Realizado 
desde 2014, o Curso Livre de 
Preparação de Escritores  Jo
vem ajudou na formação de 
mais de 240 participantes.

Entre os títulos com apoio 
institucional do CAE, por meio 
da Casa das Rosas, o mais re
cente é o livro Chão Vermelho 
(Urutau, 2021), escrito pelo co
letivo Terracota, formado pelas 
exalunas do Clipe 2020 Prosa: 
Árizla Ismália, Jamille Anahata, 
Jéssica Moreira, Júlia Matelli, 
Lara Galvão, Luciana D’Ingiullo 
e Thamires Andrade.

 
Clipe Adulto

 
Para participar das turmas 

de prosa e poesia, com 40 vagas 
cada uma, é necessário ter mais 
de 18 anos e preencher o formu
lário de inscrição disponível no 
site do museu Casa das Rosas 
a partir do dia 13/12. https:// 
www.casadasrosas .org .br /
centrodeapoioaoescritor/
clipe

As pessoas interessadas po
dem se inscrever para um ou 
mais gêneros e devem enviar 
uma pequena amostra do pró
prio trabalho em prosa e/ou 

poesia, seguindo o formato es
pecificado no formulário. O iní
cio das aulas está previsto para 
5 de março de 2022 e com a du
ração de oito meses. Além dis
so, serão aplicadas no formato 
híbrido, com encontros presen
ciais e online as quartasfeiras, 
das 19 às 21 horas, e totalmen
te online aos sábados, das 14 às 
16 horas.

 
Clipe Jovem

 
O Clipe Jovem continuará 

integralmente no formato vir
tual, como foi em 2021. Para fa
zer parte da turma com 30 va
gas, os interessados devem ter a 
idade entre 14 e 18 anos. O for
mulário de inscrição também fi
cará disponível no mesmo link 
e durante o mesmo período, en
tre 13/12/2021 e 05/02/2022. 
No momento da inscrição, can
didatos (as) precisam apresen
tar uma pequena amostra de 
textos autorais. Acesse: https:// 
www.casadasrosas .org .br /
centrodeapoioaoescritor/clipe

Os encontros serão reali
zados as quintasfeiras, das 14 
às 17 horas, em quatro módu
los mensais, com início previsto 
para 9 de março.
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Clipe Jovem ajudou na formação de mais de 240 participantes 
desde a sua criação, em 2014

Capital de São Paulo passa a realizar testes 
rápidos para síndrome gripal em sua rede
A Prefeitura de São Paulo, 

por meio da Secretaria Muni
cipal da Saúde (SMS), infor
ma que a rede municipal de 
Saúde inicia nesta semana a 
realização de testes rápidos 
em suas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), Assis
tên cias Médicas Ambula toriais 
(AMAs), Prontos Atendi mentos 
(PAs) e prontossocorros, no se
tor de triagem, para identificar 
os casos positivos de Covid19. 
Será realizada a testagem pelo 
método antígeno em pacientes 
com sintomas gripais. A medi
da contribui para identificar os 
casos com maior rapidez e man
ter o monitoramento do pacien
te na cidade de São Paulo.

O órgão esclarece que na úl
tima semana houve um aumen
to significativo de pessoas com 
síndrome gripal em suas uni
dades de Saúde. Em novem
bro de 2021, a SMS registrou 
um total de 111.949 atendi
mentos de pessoas com sinto
mas gripais, sendo 56.220 sus
peitos de Covid19. Neste mês, 
na primeira quinzena, a SMS 
registra um total de 91.882 
atendimentos com quadro res
piratório, sendo 45.325 suspei
tos de Covid19.

A secretaria segue monito
rando o cenário epidemiológi
co das doenças virais no municí
pio, entre elas o vírus influenza. 
Essa vigilância é feita por amos
tras de casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(Srag) e em casos de síndrome 
gripal de duas maneiras: unida
des hospitalares coletam amos
tras de secreção nasal de casos 
de Srag de pacientes interna
dos em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs); Há também a 
coleta dessas amostras, de casos 
de Srag em unidades de Saúde 

sentinelas, como AMAS, hospi
tais infantis e gerais, tanto pú
blico, como privados.

Essas amostras são encami
nhadas ao Laboratório de Saúde 
Pública do Instituto Adolfo 
Lutz, que identifica se de fato 
tratase de influenza e também 
qual o tipo de vírus.

A identificação dos tipos de 
cepas virais circulantes permi
te avaliar o comportamento do 
vírus da gripe na cidade, subsi
diando a SMS em suas ações de 
assistência, vacinação, campa
nhas de educação em saúde e de
mais intervenções pertinentes.

Neste ano, no município de 
São Paulo, foram notificados 
119.873 casos de Srag, com ne
cessidade de hospitalização. 
Desses, 205 (0,2%) foram con
firmados como provocados pelo 
vírus influenza. Em 2020 fo
ram notificados 120.850 casos 
de Srag com hospitalização, dos 
quais 242 foram classificados 
como Srag por influenza.

Dos 205 casos de Srag com 
hospitalização, 20 (9,8%) fo
ram positivos para influenza A 
(H1N1) pdm09A, quatro (3,8% 
para influenza A (H3) sazonal, 
134 (34,3%) para influenza A 
(não subtipado) e 47 (19,9%) 
para influenza B.

O órgão orienta que os in
divíduos sigam com medidas de 
etiqueta respiratória, tais como: 
distanciamento entre as pesso
as (pelo menos um metro), co
brir a boca e nariz quando tos
sir ou espirrar e lavar as mãos 
imediatamente após conta
to com secreções respiratórias. 
Essas medidas são importantes 
para prevenção, tanto contra o 
vírus influenza, quanto contra a 
Covid19.

A influenza sazonal é uma 
doença infecciosa febril aguda 
com maior risco de complica
ções em alguns grupos vulnerá
veis. A doença pode evoluir para 
formas mais graves como Srag e 
até óbito.
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Os testes de antígeno serão disponibilizados nos próximos dias em UPAs, 
AMAs, prontos atendimentos e prontos-socorros da cidade de São Paulo

Confira o funcionamento dos postos de atendimento 
da SPTrans e da frota de ônibus no Natal e Ano Novo

A SPTrans informa que 
nos dias 24, 25, 31 de dezem
bro e 1º de janeiro, Natal e 
Ano Novo, o atendimento nos 
postos de venda em termi
nais de ônibus e no Expresso 
Tiradentes será das 6 às 19 ho
ras. As lojas Augusta, Metrô 
Jabaquara e Santana estarão 
fechadas. Nesses dias, o Posto 
Central da SPTrans permane
cerá fechado.

Nos dias 20 a 23 e 27 a 30 de 
dezembro, o atendimento será 
normal em todos os postos.

Também o Posto de Apoio à 

Mulher, localizado no mezani
no do Terminal Sacomã, esta
rá fechado nos dias 24 e 31 de 
dezembro, véspera de Natal e 
Ano novo. Nos outros dias, de 
segunda a sextafeira, o atendi
mento será normal das 8 às 17 
horas.

Um dos serviços mais pro
curados nos postos de aten
dimento é a recarga do bilhe
te, que pode ser realizada por 
meio de aplicativos. A lista com 
os aplicativos credenciados para 
a venda de crédito do Bilhete 
Único está disponível no site 

http://www.sptrans.com.br/
compradecreditoseservicos/.

Após a compra dos créditos, 
recarregue o cartão nas máqui
nas automáticas ou nos valida
dores no interior dos coletivos.

Operação dos ônibus

A circulação dos ônibus nos 
dias 24 e 31 de dezembro será 
com 100% da frota operacional 
em relação aos dias úteis. Já nos 
dias 25 de dezembro e 1º de ja
neiro, a frota será equivalente a 
de um domingo.

Da gruta de Belém, nossa única esperança!
“Fortaleçam as mãos cansa

das, firmem os joelhos camba
leantes; digam aos corações de
sanimados: ‘Sejam fortes! Não 
tenham medo! Vejam o vosso 
Deus: Ele mesmo vem para vos 
salvar’” (Is 3534). Com os ver
sículos do Profeta Isaías, convi
do a um tempo de meditação so
bre a chegada do filho de Deus. 
Ele veio para reatar a alian
ça entre o Criador e a criatu
ra, entre Deus e seu povo eleito. 
Sabemos que muitos profetas se 
sucederam falando do Messias 
que iria chegar. O Messias espe
rado traria consigo uma mensa
gem de paz, altruísmo, justiça e 
liberdade. E, quando chegou a 
plenitude dos tempos, Jesus to
mou um corpo como o nosso, ge
rado no seio puríssimo de Nossa 
Senhora.

Deus está sempre conosco, 
mesmo quando estamos no pe
cado. Nosso Deus é um Deus 
que ama a todos e tem um olhar 
compassivo para com os pecado
res. Vivendo no perigoso mun
do do pecado, nos separamos de 
Deus; não Ele de nós. Ele estará 
sempre ao nosso lado, desafian
do a dar passos na estrada da 
santidade, chamando à conver
são. A vereda rumo à mudança 
de vida não nos pode ser um ca
minho estranho. Dentro de nos
sos lares é onde estão todas as 
setas indicativas para que não 

erremos o caminho. Em famí
lia, aprendemos que há em nós 
um espaço para o bem, o belo... 
e para a conversão.

Amemos “os de casa”, a nos
sa família, com vontade de ser
vir sem esperar nada em troca. 
É assim que aprendemos o amor 
cristão, o amor ágape, amor in
condicional, capaz de sacrifícios. 
Recordo um episódio em que 
perguntaram à Madre Teresa 
se ela tinha uma dica pontual e 
importante para a promoção da 
paz. A Santa de Calcutá respon
deu: “Quer fazer algo para pro
mover a paz mundial? Vá para 
a sua casa e ame sua família”. 
Pergunto eu: você é capaz de 
amar de tal maneira que as pes
soas sintam que você não espera 
nada em troca? Então, seja re
médio para quem sofre, celebre 
as alegrias, chore as dores.

A família é lugar da mise
ricórdia, da educação dos fi
lhos, do cuidado com os anciãos. 
Ela tem de estar sempre aber
ta a Jesus Cristo, pois Deus dá 
aos pais a responsabilidade de 
amar com um amor criador, res
taurador. Foi assim em Nazaré: 
Jesus, Maria e José, uma famí
lia que deu certo! Todas as fa
mílias podem dar certo. Não há 
família que não enfrente dificul
dades e ninguém passará por 
esta vida sem ter de superar al
guns percalços.

“Que as crianças apren
dam no colo o sentido da vida, 
e que a família celebre a parti
lha do abraço e do pão”, cantou 
o Pe. Zezinho. Olhemos para o 
horizonte: é Natal outra vez! 
Um novo ano se avizinha! Que 
o MeninoDeus da manjedoura 
nos traga a paz e a concórdia. 
Amém!

Dom Jorge Pierozan - 
Bispo Auxiliar de São Paulo
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Dom Jorge Pierozan 
destaca a importância de 

amor e da vida familiar

Acúmulo de lixo na Rua Luiz Macario de Castro 
deixa pedestre sem espaço para andar pela calçada

No dia 17 de novembro en
viamos uma solicitação para a 
Prefeitura de São Paulo, pois 
havia mais de 15 dias que a mu
nícipe tinha feito a solicitação 
de limpeza na calçada na Rua 
Luiz Macario de Castro, pois 
havia muito lixo. Segundo in
formações da leitora, o dono do 
imóvel coloca o lixo na calçada 
e não faz o descarte correto e, 
consequentemente impossibi
lita a passagem dos pedestres 
pela calçada, e de quebra o local 
está com mau cheiro. 

Questionamos a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, e por 
meio da Amlurb, foi informa
do que os serviços de remoção 
e limpeza da área foram rea
lizados conforme solicitado. O 
munícipe que desejar registrar 
uma reclamação ou solicitação 
de serviços poderá utilizar a 
Central 156 da PMSP. 

Ecopontos 

A Amlurb esclarece que o 
munícipe poderá levar seus re
síduos sem custo para recebi
mento nos equipamentos pú
blicos denominados Ecopontos, 
que são os locais ambientalmen
te corretos para este descarte.  

Poderá ainda disponibili
zar para a coleta comum rea
lizada pelas Concessionárias 
LOGA e ECOURBIS modelo 
porta a porta, resíduos prove
nientes de pequenas reformas 

até o limite de 50 Kg, desde 
que devidamente ensacados. 
Observamos que o descarte ir
regular é passível de multas 
conforme estabelece a legisla
ção vigente.
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Lixo na calçada impossibilitando a passagem do pedestre

Jardim Peri Novo

Morre no Rio, Monarco, presidente de 
honra da Portela e símbolo do samba

No sábado (11), no Rio de 
Janeiro, morreu Monarco, aos 
88 anos, ele era presidente de 
honra da Portela e símbolo do 
samba. 

O baluarte foi velado em 
uma cerimônia na quadra da 
Portela, em Oswaldo Cruz, tam
bém na Zona Norte. A Escola de 
Samba de Madureira divulgou 
uma nota lamentando a morte 
do seu baluarte. 

No mês de novembro, o sam
bista foi internado no Hos pital 
Cardoso Fontes, em Jacare
paguá, na Zona Oeste do Rio, 
para fazer uma cirurgia no intes
tino e faleceu por complicações 
no intestino. 

Monarco foi enterrado no 
Cemitério de Inhaúma, na Zona 
Norte do Rio.
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O corpo foi velado na Portela, em cerimônia com roda de samba e 
presença de nomes de peso da música brasileira


