
Página 1

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (24) que irá restringir a circulação das 23h às 5h em todo o estado. 
A medida acontece depois que o estado atingiu o maior número de pacientes internados em UTIs com Covid-19 em toda a pandemia. 

O decreto vale do dia 26 de fevereiro ao dia 14 de março.
Até esta segunda (22), haviam 6.410 pacientes internados em leitos intensivos. Antes, o maior número havia sido de 6.250, em julho de 2020. 
 “É um recorde histórico desde fevereiro do ano passado, quando tivemos o primeiro caso de covid no Brasil e no estado de São Pau-

lo”, disse o governador do Estado de São Paulo João Doria.
Além da restrição de circulação no período noturno, fica proibido aglomeração em qualquer horário. Serão aplicadas multas por des-

cumprimento das medidas. 
O governador João Doria (PSDB) argumentou que não foram adotadas medidas mais restritivas durante o dia porque as pessoas 

tendem a beber menos nesse horário e estão dedicadas ao trabalho.
O coordenador do Centro e Contigência do Covid-19, Paulo Menzes, avalia que o aumento no número de internações foi causado aglo-

merações ocorridas durante o período do carnaval, mas também pela circulação da variante de Manaus do novo coronavírus em São Paulo.
“Isso é consequência, provavelmente, das aglomerações que ocorreram há 10 dias, mas pode haver mais fatores”, afimrou Paulo Menezes.
O governo do Estado anunciou a criação de uma força-tarefa de fiscalização formada pelas vigilâncias sanitárias municipal e do esta-

do, pela Polícia Militar e pelo Procon.
Dentre as medidas anunciadas pela PM para coibir as violações, serão realizadas blitz, informes com uso de viaturas da polícia e en-

cremento do policiamento com apoio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DEOP) da Polícia Civil.
O governador João Doria afirmou que a prioridade da força-tarefa será coibir a realização de festas clandestinas.
“Quem infringir o decreto comete uma infração pluriofensiva, pois infringe o Código Penal, o Código do Consumidor, normas da Pre-

feitura e normas sanitárias”, afirmou Fernando Capez, diretor executivo do Procon.
Segundo o governo, haverá restrições na circulação do transporte público, mas garante que trabalhadores não serão prejudicados, ou 

multados por estarem na rua após as 23h.

Com recorde de internações, SP restringe 
circulação das 23h às 5h em todo estado
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Conheça a importância e as vantagens do rastreamento veicular
Nos últimos anos, os índices de roubos e furtos de veí-

culos na cidade de São Paulo aumentam cada vez mais, 
deixando a sociedade aflita e refém de ações criminosas. 

Atualmente, existem tecnologias no mercado que 
possibilitam o monitoramento 24h, em tempo real, da 
localização do seu veículo. A PRODETECH, além de 
oferecer essa solução, conta com apoio de sua base 
de monitoramento e equipes táticas de pronta resposta, 
para a recuperação de veículos furtados e roubados.

Pensando na sua segurança e de seu patrimônio, a 
PRODETECH separou quatro dicas exclusivas para 
você se prevenir contra ações criminosas no dia a dia:

1) Use o bom senso ao estacionar
Deixar o carro em um estacionamento fechado é sem-

pre a melhor opção para evitar furtos e roubos. Entre-
tanto, quando não houver alternativa e for preciso parar 

o carro na rua, evite lugares sem circulação de pessoas e baixa iluminação.
Ao estacionar o carro durante o dia, considere como o local pode ser durante a noite. Algumas ruas 

são extremamente movimentadas de dia e muito desertas fora do horário comercial.
2) Não deixe nada dentro do carro
Qualquer objeto pode ser confundido com um item de valor e atrair a atenção do criminoso. Crie o 

hábito de guardar as compras no porta-malas assim que entrar no carro.
Boletos bancários, cartões e correspondências podem ser utilizados pelos ladrões para acessar sua 

conta ou planejar um roubo à sua residência.
A carteira de motorista e o registro do carro também não devem ficar no interior do veículo. Se 

o carro for levado com os documentos, os criminosos podem ter mais facilidade para vender e 
usar seu veículo.

3) Planeje seu itinerário
Caminhos desconhecidos podem levar a locais perigosos. Antes de ir a um lugar que você nunca foi 

antes, pesquise qual trajeto será feito, mesmo se estiver sendo guiado por um GPS.
4) Utilize equipamentos modernos de segurança
Bloqueadores, rastreadores e localizadores são bastante eficazes na prevenção a furtos e roubos. 

Essas tecnologias são ótimas aliadas para evitar possíveis ações contra o seu veículo, além disso, as 
seguradoras encontram maior confiança em veículos que possuem rastreador, porque em caso de al-
guma ocorrência, como roubo ou furto, a chance de encontrar o veículo é maior. Por conta disso, muitas 
seguradoras consideram a presença desse equipamento como motivo para diminuir o preço do seguro.

Para saber mais ou adquirir seu rastreador veicular PRODETECH, entre em contato conosco:
Telefone: (11) 2348-8080. Site: www.prodetechgroup.com.br



Página 4

Asfalto XIX: Rua Clemente Álvares X 
Nossa Senhora da Lapa, na Lapa

Quem passa de carro pela via e, prin-
cipalmente moradores e comerciantes  
no cruzamento da rua Clemente Álvares 
com Nossa Senhora da Lapa, na Lapa, 
reclamam do estado de abandono do 
seu “leito carroçável”; sim, este talvez te-
nho sido o termo usado à  época de sua 
última reforma ou recapeamento, pois 
hoje em dia, só passando com veículos 
SUV 4x4 de tantos remendos e bura-
cos... e olha que o IPTU da região é altís-
simo, porém muito a quem de suas ne-
cessidades básicas. Alô responsáveis!!!

A praça é do povo!
A prefeitura de São Paulo está cercando com grades 

a Praça Pôr do Sol, na Zona Oeste, que na verdade é 
um mirante de toda a cidade e não apenas de certas 
pessoas do seu entorno que, com seu lobby, conse-
guiram esse cercamento.

Praças não podem ser cercadas!
Venham para um grande abraço à Praça Pôr do Sol, 

neste dia 28 (domin-
go), às 16h.

Pça. Cel. Custodio 
Fernandes Pinheiro 
334 (Alto de Pinheiros),

De máscara, com 
álcool em gel e com o 
necessário distancia-
mento para este mo-
mento pandêmico.

Todos podemos as-
sinar e compartilhar.

A praça é do povo!
http://chng.it/xncxLLFx

De muita dedicação, qualidade, transparência e resiliência
Portanto, cabe uma analogia aos 20 anos de nossas publicações, pois nossa história, permeada por muitas lutas e vitórias, 

nunca deixamos de lado esses valores. Procuramos, sempre, agir com extrema clareza e entregar serviços com qualidade 
para nossos leitores e anunciantes. 

Bodas de porcelana é o nome dado para a comemoração dos 20 (vinte) anos de casamento. De acordo com a cultura po-
pular, uma das principais interpretações associadas a porcelana é a resistência, referindo-se ao fato do casamento manter-se 
intacto mesmo após duas décadas, fazem referência ainda a um elevado nível de maturidade, o qual temos buscado incessan-
temente nestes 20 anos, nos quais já publicamos milhares de páginas com conteúdos informativos, buscando a valorização 
de quem faz a história econômica, social e cultural dos bairros, como Lapa, Vila Romana, Vila Ipojuca, Alto da Lapa, Alto de 
Pinheiros, City Boaçava, Vila Leopoldina, Pompeia, Perdizes, Higienópolis, Vila Madalena, Pinheiros, Butantã, Jaguaré, Par-
que São Domingos e Pirituba.

Desde o início, entendemos ainda que as publicações teriam de serem gratuitas e chegarem as casas das pessoas com um 
conteúdo editorial que elas jamais observariam em publicações na região. Assim, as nossas distribuições chegam religiosa-
mente toda semana nas regiões, sejam elas impressas ou nas redes sociais.

Já se passaram 20 anos, parece que foi ontem. Esperamos que muitos outros venham para que continuemos a trabalhar 
na região, que tenhamos sempre uma imagem positiva e um objetivo. Sempre será possível para pavimentar um caminho que 
leve a um futuro mais próspero para todos os nossos leitores e anunciantes, a quem agradecemos imensamente. Obrigado 
por fazerem parte de nossa história.

“Tudo que um sonho precisa para ser realizado, é  acreditar que ele possa ser concretizado.”
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Novotec Expresso abre mais de 8 mil vagas em
cursos gratuitos de qualificação  

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e da Secretaria de 
Educação, abriu 8.355 vagas para 21 cursos gratuitos de qualifi-
cação profissional do Novotec Expresso. O programa é realizado 
em parceria com o Centro Paula Souza (CPS), instituição respon-
sável pelas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) do Estado de São Paulo. No total, 15 regiões serão con-
templadas. As inscrições estão abertas e devem ser feitas até 9 
de março pelo site www.novotec.sp.gov.br. As aulas têm previsão 
de início em 22 de março.

O Novotec Expresso é uma das modalidades do Novotec, que 
disponibiliza cursos de qualificação profissional a jovens de até 24 
anos, com duração de 120 horas, em parceria com Etecs, Fatecs e 
outras instituições. Seguindo os protocolos sanitários, no primeiro 
semestre de 2021, a modalidade será semipresencial e terá aulas 
remotas na plataforma Microsoft Teams, além de encontros presenciais na unidade de ensino escolhida na inscrição.

Jovens entre 14 e 24 anos com Ensino Fundamental completo estão aptos a se candidatar para uma vaga. É im-
portante ficar atento aos critérios de classificação utilizados para selecionar os alunos quando há mais inscritos que 
vagas. O programa não utiliza exame de seleção e tem como premissa a paridade de gênero dentro das turmas. A 
prioridade são estudantes matriculados no Ensino Médio da rede estadual e das Etecs.

São 21 cursos para atender as demandas do mercado e os interesses dos jovens: Ajudante de Logística; Auxiliar 
de Vendas; Computação em Nuvem; Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho; Criação de Sites e 
Plataformas Digitais; Desenho no AutoCAD; Design de Moda; Design de Plataformas Digitais e Experiência do Usuário; 
Edição de Vídeo para Youtube; Excel Aplicado à Área Administrativa; Gestão de Pequenos Negócios; Introdução a Ban-
co de Dados; Introdução ao Desenvolvimento em Java; Jogos Digitais; Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais; 
Montagem e Manutenção de Microcomputadores; Programação Básica para Android; Programação de Sistemas Em-
barcados (Arduíno); Rotinas de Recursos Humanos; Segurança Cibernética Fundamental; e Técnicas de Atendimento.

Fonte: saopaulo.sp.gov.br
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Empreendedorismo feminino e pandemia: como 
fazer da dificuldade um momento de oportunidade

Apesar da pandemia ter afetado 
a classe empresarial, em especial 
as mulheres - segundo dados do 
Sebrae, 52% das empreendedoras 
tiveram que fechar suas empresas 
- o momento também se mostrou 
propício para o investimento em 
negócio fora do eixo tradicional, como é o caso do marketing digital.

A empresária Ana Paula Araújo, à frente da Arco Administradora, sentiu na 
pele os efeitos da crise. Responsável pela gestão de hotéis em Minas Gerais, 
setor altamente impactado pelo novo coronavírus, ela precisou inovar para se 
restabelecer no chamado novo normal.

“O que ocorre bastante, é que empresários em uma situação mais favorável 
custam a sair da zona de conforto e buscar novas oportunidades. No meu caso, 
diante do cenário desfavorável da pandemia, enxerguei no marketing digital 
uma nova oportunidade de investimento e criação de um novo negócio”, relata.

Sócia da Connect Soluções Digitais, a publicitária por formação se destaca 
na função de gestora de social media e coprodutora no lançamento de in-
foprodutos. A mudança de vertente de Ana Paula não é uma novidade, ainda 
de acordo com o levantamento do Sebrae, empreendedoras foram as que 
mais buscaram formas de continuar seus negócios durante a pandemia — 
32% delas recorreram às soluções digitais para vender mais.

“O marketing digital, uma das áreas que mais faturou no último ano, se tor-
nou uma importante ferramenta na manutenção de pequenas e médias em-
presas. Quando as pessoas são impedidas de frequentar as praças conven-
cionais, há um aumento da concentração nas praças digitais, que precisam 
estar bem gerenciadas para que os clientes se sintam confortável em consu-
mir”, comenta Ana Paula.

Fonte: MF Press Global
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Avenida Marquês de São Vicente
ganha nova estrutura cicloviária

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes (SMT) e a Companhia 
de Engenharia de Tráfego (CET), 
concluiu as obras e a sinalização da 
nova ciclofaixa da Avenida Marquês 
de São Vicente, na Zona Oeste. A 
nova estrutura cicloviária conecta 
um trecho já existente da ciclofaixa 
Marquês de São Vicente às ciclofai-
xas da Avenida Santa Marina e do 
Viaduto Pompeia, também recente-

mente entregue. Com 1,3 km de extensão, a ciclofaixa é monodirecional e está loca-
lizada na via ao lado da calçada. Além da preparação do piso, a ciclofaixa recebeu o 
novo padrão de sinalização, que traz mais segurança aos ciclistas. O novo trecho de 
ciclofaixa está entre as praças José Vieira de Carvalho Mesquita e Pedro Corazza.

A entrega da nova estrutura faz parte do Plano Cicloviário da Prefeitura, que tem 
como objetivo ampliar a malha cicloviária da cidade. Além das novas ciclovias e 
ciclofaixas, o Plano Cicloviário está requalificando a malha já existente, garantindo 
mais qualidade e segurança para quem se desloca de bicicleta.

Atualmente, a malha cicloviária da cidade já é a mais extensa do país, com 645 
km de extensão. Até o momento, foram entregues 141 km de novas ciclovias e ciclo-
faixas e requalificados 239 km das estruturas existentes. São 88 km em obras com 
entregas previstas para as próximas semanas.

Os números dos relatórios de acidentes da CET mostram que, quanto mais es-
truturas exclusivas para bicicletas, menor é o número de mortes de ciclistas. Por 
exemplo, entre 2011 e 2018, período em que a malha cicloviária passou de 74 km 
para 503,6 km de extensão, o número de mortes de ciclistas caiu na proporção em 
que a malha crescia: redução de 61% nas mortes na comparação entre o primeiro 
e o último ano.

Fonte: prefeitura.sp.gov.br
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Programa Autoestima oferece acolhimento 
psicológico virtual à população

 
O Governo do Estado de São Paulo começou a ofertar, neste mês, o acolhimento 

psicológico virtual por meio do Programa Autoestima, desenvolvido com empresas e 
entidades parceiras para fazer frente aos impactos emocionais e socioeconômicos da 
pandemia de COVID-19.

No primeiro acesso à plataforma, é preciso preencher um cadastro e responder um 
questionário. Depois disso, é criado um login e senha de acesso pessoal, que serão 
necessários para agendamento do acolhimento online. O cadastramento é simples e 
rápido e dúvidas sobre podem ser esclarecidas também no tutorial disponível em: ht-
tps://autoestima.sp.gov.br/Noticias/News?post=34.

Após se cadastrar, o paciente pode acessar a plataforma, consultar a agenda e re-
servar um horário. O atendimento é realizado por profissionais de saúde capacitados 
que avaliam o caso e podem dar encaminhamento conforme a necessidade de cada 
pessoa.

Todos os casos estão sob supervisão profissional e, se for identificado algum qua-
dro mais grave, o paciente é redirecionado para continuidade de assistência especializada na rede púbica de saúde. Essa 
plataforma online tem o objetivo de fortalecer e expandir o alcance e acolhimento em Saúde Mental por meio do SUS.

Mais informações: http://autoestima.sp.gov.br/.
Sobre o programa - O Autoestima atua em duas frentes principais, voltadas ao cidadão e ao profissional de saúde.
Lançado ainda em 2020, é uma iniciativa pioneira do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde e 

desenvolvida as Secretarias de Estado de Governo, Desenvolvimento Econômico e Comunicação, Fundo Social de SP, Sebra-
e-SP, Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), 
o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados) e o Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde (Cosems). Os materiais também foram desenvolvidos com apoio da Fundação Vanzolini e da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento.

Pandemia - Um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em setembro apontou a necessidade dos 
países investirem urgentemente em saúde mental. Dados colhidos pela organização mostraram que 93% dos países tiveram 
o atendimento dos serviços de saúde mental reduzido ou até interrompido em 2020, justamente no momento em que a pan-
demia intensificou situações de luto, isolamento, perda de renda e medo da própria COVID-19.

A OMS também aponta que o Brasil é campeão mundial de casos de transtorno de ansiedade (18 milhões de pessoas) e 
que ocupa o segundo lugar em transtornos depressivos (12 milhões).

Fonte: saopaulo.sp.gov.br
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Sete dicas para cumprir a rotina de remédios com segurança
Praticamente todo mundo faz uso frequente de pelo menos uma dose diária de medi-

cação. Seja um remédio de uso contínuo ou pontual, ou ainda um suplemento nutricional.
Seguir a indicação médica, a posologia do remédio e manter uma rotina para o uso 

de medicamentos é fundamental para o sucesso do tratamento. O paciente deve fazer 
exatamente o que o médico recomendou e em caso de dúvidas ou reações o profis-
sional deve ser procurado.

O uso incorreto de medicamentos pode mascarar os sintomas de uma doença ou 
mesmo agravar algum quadro ainda desconhecido.

Uma prescrição médica é exclusiva para cada paciente, tem uma finalidade especí-
fica para o seu tratamento e não deve ser compartilhada com outras pessoas.

Por fim, vale o alerta: resista às indicações de amigos e parentes que tomaram um remé-
dio ótimo para determinado problema. Essa medicação pode não ser a que você necessita.

Confira as dicas para uma rotina de remédios segura:
1. Respeite o receituário - Tome apenas remédios prescritos especificamente para você! Muitas vezes na busca da cura, 

acabamos por agravar o problema.
2. Não pare - Não interrompa o tratamento sem acompanhamento ou orientação de um profissional. Mesmo em caso de melhora, 

o remédio precisa completar o seu ciclo de atuação. Medicamentos para diabetes, colesterol e hipertensão são de uso contínuo.
3. Doses sempre certas - Mantenha uma lista com a ordem e o uso dos medicamentos. Respeite também os horários: seja 

de 12h em 12h, de 8h em 8h ou a cada 6h, mantenha a regularidade.
4. Fale com o médico - Em caso de reações adversas, um médico ou serviço de saúde deve ser procurado. O uso momen-

tâneo ou contínuo de outros medicamentos também deve ser comunicado.
5. Cuidado ao armazenar - Guarde corretamente o seu medicamento. Leia o rótulo e siga direitinho as recomendações 

para que o remédio tenha sua duração conservada e não perca a eficácia.
6. Remédio e bebidas - O uso de medicação concomitante com bebidas alcoólicas, refrigerantes, chá e café deve ser evi-

tado. Essas bebidas podem interagir com a medicação provocando reações adversas.
7. Cuidado com a automedicação - A automedicação aumenta os riscos de intoxicação. Medicamentos indicados por paren-

tes, amigos ou vizinhos não devem ser utilizados. Cada organismo é único e reage de um jeito a determinada substância. Sinto-
mas iguais não necessariamente significam doenças e tratamentos iguais. O remédio para um pode não ser o ideal para o outro.

A rotina de remédios foi tema no canal Ativa Idade no canal da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) no Youtube. 
Em caso de sintomas como febre, dores, mal-estar, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa ou 

trabalho e agende uma consulta. Os endereços estão na plataforma Busca Saúde (http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/).
Fonte: capital.sp.gov.br
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SP oferece curso de empreendedorismo feminino
às mulheres com deficiência do estado

Até o dia 15 de março, as mulheres com deficiência do estado de São Paulo poderão 
se inscrever para participar do curso online “Sebrae Delas – Elas Acontecem”, voltado 
ao apoio e fortalecimento do empreendedorismo feminino.

A iniciativa, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 
parceria com o Sebrae SP já está em sua 2ª turma de participantes. O curso online, to-
talmente gratuito, acontece de 22 de março a 6 de abril e terá carga horária de 13h de 
capacitação, mais 2h de mentoria por meio de uma plataforma acessível que permitirá 
a interação entre as participantes e o facilitador do curso.

Os temas abordados no curso são: Inspiração – inteligência emocional, descubra-
se; Capacitação – empreenda rápido, descomplique; Impacto – conteúdo relevante e 
complementar ao empreendedorismo; Mentoria – habilidades interpessoais e gestão.

Para realizar a inscrição, basta acessar o formulário até o dia 15 de março, no link: http://bit.ly/SebraeDelas2021 .
TODAS in-Rede - O TODAS in-Rede é um programa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência que 

visa o empoderamento e a autonomia das mulheres com deficiência do estado. De acordo com a Base de Dados dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, atualmente vivem mais de 1,7 milhão de mulheres com deficiência em São Paulo.

Por meio de ações de formação profissional, disseminação de informações e criação de uma rede virtual acessível às mu-
lheres com deficiência, o programa busca o protagonismo desse público, onde são trabalhados temas como acesso à infor-
mação, trabalho, renda e autonomia financeira, exercício dos direitos afetivos, sexuais e reprodutivos, prevenção à violência 
e autoestima e liderança.

Para se cadastrar na Rede Virtual e ficar por dentro de todas as novidades do programa TODAS in-Rede basta aces-
sar: www.todasinrede.sp.gov.br .

Fonte: saopaulo.sp.gov.br
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Sagu ao Vinho Tinto com Creme de Baunilha
Ingredientes para  Sagu:
2 xícaras (chá) de vinho tinto seco
2 xícaras (chá) de suco de uva
3 e ¹/4 de xícara (chá) de água
1 e ¹/4 de xícara (chá) de sagu
Cravo a gosto
Canela em pau a gosto
2 xícaras (chá) de açúcar
Ingredientes para o Creme:
1 litro de leite
1 xícara (chá de açúcar
1 gema de ovo
3 colheres (sopa) de água

3 colheres (sopa) de amido de milho
15 gotas de essência de baunilha
Modo de Preparo do Sagu:
Leve ao foto, em uma panela, o vinho, o suco de uva e a água. Quando 
a mistura começar a ferver, acrescente o sagu e deixe cozinhar por 20 
minutos, mexendo de vez em quando.
Depois, acrescente o cravo e a canela e, por último, o açúcar. Misture 
tudo e deixe ferver por 5 minutos, mexendo de vez em quando. Tire da 
panela e leve à geladeira por 24 horas.
Modo de Preparo do Creme:
Em uma panela, coloque o leite e o açúcar e deixe ferver. Á parte, separe 
a gema, misture com a água e acrescente o amido de milho.
Adicione ao leite e deixe cozinhar por 2 minutos, mexendo vigorosamen-
te. Acrescente a essência de baunilha e retire do fogo. Deixe esfriar e 
sirva com o sagu.
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Torta gelada de limão
Ingredientes:
2 embalagens de Biscoitos 
Wafer Limão, cortados ao 
meio
Ingredientes Recheio:
1 lata de leite condensado e 
raspas de 1 limão
5 colheres (sopa) de suco de 
limão
½ xícara (chá) de creme de 
leite (100ml)
Ingredientes Marshmallow:
2 claras
2 colheres (sopa) de açúcar
½ xícara (chá) de creme de 
leite (100ml) e sementes de 2 maracujás
Variação: Caso o maracujá esteja muito azedo, leve as sementes ao fogo 
com 1 colher (sopa) de açúcar por 1 ou 2 minutos. Deixe esfriar e aplique so-
bre a torta. Se desejar aplique o marshmallow com saco de confeitar.
Modo de preparo: Forre o fundo e a lateral de uma assadeira redonda e des-
montável (21 cm de diâmetro) com os Biscoitos Wafer de Limão, cortados.
Em seguida, prepare o recheio de limão. Numa tigela funda, misture bem o 
leite condensado, as raspas, o suco de limão e o creme de leite. Despeje o re-
cheio sobre os biscoitos. Prepare o marshmalow, misture bem em uma panela 
pequena o açúcar com ½ xícara (chá) de água e deixe ferver em fogo baixo, 
sem mexer até obter uma calda em ponto de fio fraco.
Bata as claras em neve e despeje a calda aos poucos sem parar de bater até 
esfriar a mistura. Junte o creme de leite e mexa delicadamente.
Espalhe o marshmallow sobre o recheio de limão, regue com as sementes de 
maracujá e leve à geladeira por no mínimo 2 horas. Sirva gelada.
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Cheesecake Brownie Laranja e Preto
Ingredientes do brownie:
1 xícara (chá) de manteiga sem sal
1 + 2/3 de xícara (chá) de açúcar
2 ovos
1/4 de xícara (chá) de leite
1 colher de chá de essência de baunilha
1 xícara (chá) de farinha de trigo
2/3 de xícara (chá) de cacau
1 colher de chá de sal
1/2 colher de chá de fermento químico
Ingredientes do cheesecake:
450 g de cream cheese
¼ de xícara (chá) de açúcar refinado
¼ de xícara (chá) de açúcar mascavo
¼ de xícara (chá) de sour cream
2 ovos
1 colher (chá) corante laranja
Modo de preparo: Forre uma assadeira quadra-
da (20 cm x 20 cm) com papel alumínio e unte 
com óleo ou manteiga. Reserve.

Para o Brownie: Na tigela da batedeira, bata a manteiga e o açúcar por cerca de 2 
minutos, até que esteja bem misturado. Adicione os ovos, leite e essência de bau-
nilha e bata bem.
Gradualmente adicione a farinha de trigo, o cacau, sal e o fermento químico e mis-
ture por cerca de 1 minuto. Reserve ¾ da massa e despeje o restante na assadeira.
Para o cheesecake: Separadamente, bata em velocidade média o cream cheese, 
açúcar refinado, açúcar mascavo e corante laranja até que fique homogêneo, por 
cerca de 2 minutos. Adicione o sour cream e acrescente um ovo de cada vez até 
que a mistura esteja homogênea e fofa. Espalhe delicadamente o cheesecake em 
cima do brownie já na assadeira. Acrescente em colheradas a massa de brownie re-
servada e, utilizando uma faca, faça movimentos em espiral para criar um desenho;
Asse por 40 a 45 min em forno préaquecido a 170°C.
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Quiche Lorraine
Ingrediente Massa:
2 xícaras (chá) de
farinha de trigo
1/2 tablete de manteiga 
com sal
2 ovos
Ingrediente Recheio:
6 ovos
400 g de creme de
leite fresco
250 g de bacon em cubos
150 g de queijo gruyère 
ralado
Sal e noz-moscada
a gosto
Salsa a gosto
Modo de Preparo:
Prepare a massa misturando bem todos os ingredien-
tes, até obter uma mistura homogênea. Reserve.
Para o recheio, misture os ovos ao creme de leite e 
adicione o bacon, o queijo e os temperos.
Unte uma forma de quiche de até 20 cm de diâme-
tro e nela molde a massa, cobrindo todo o fundo e 
as laterais.
Despeje o recheio sobre a massa e asse em forno pre-
aquecido em temperatura média por cerca de 30 mi-
nutos, ou até dourar.
Salpique a salsa na hora de servir.
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Bitterballen
Ingredientes:
5k g de costela bovina
800 g de cebola
400 g de cenoura
300 g de salsão
50 g de tomilho fresco
50 g de alecrim fresco
4 folhas de louro
1 cabeça de alho
2 vinhos tintos seco “Chalise”
Sal
Pimenta do Reino em grãos
1 litro de leite
200 g de manteiga sem sal
200 g de farinha de trigo
6 ovos
1 kg de farinha panko

Modo de preparo: Faça uma marinada com a costela, misture cebola, ce-
noura, salsão, ervas, alho, sal e pimenta a gosto, vinho e água até cobrir o 
recipiente. Deixe por 24h e depois coloque na panela de pressão.
Após dar pressão, marque 1h40 minutos. Abra a panela após 1 hora e verifique 
se precisa colocar mais liquido da marinada. Depois de cozida, desfie a carne.
Separe 1 litro do líquido q foi cozida a carne. Em outra panela, despeje 1 litro 
de leite para fazer um roux com a farinha de trigo e manteiga.
Depois, junte o leite e o líquido da carne e mexa até engrossar. Em seguida, junte a 
carne, misture e acerte o sal. Coloque num refratário e deixe esfriando na geladeira 
por 12 horas. Faça rolinhos com a massa. Em seguida, passe-os no ovo e na farinha 
panko. Frite em óleo pré-aquecido em fogo médio até que estejam douradinhas.
Coloque os croquetes em um prato com papel absorvente, para escorrer o 
excesso de óleo. Sirva quente.
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Galeto al primo canto
Ingredientes:
6 galeto de cerca de 3 kg
1 garrafa de vinho branco 
seco
2 cebolas médias picadas
2 colheres (sopa) de sál-
via picada
2 colheres (sopa) de man-
jerona picada
Noz-moscada a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
Sal a gosto
Modo de Preparo:
De véspera, limpe bem os 
galetos, corte-os ao meio 
e coloque-os em uma ti-
gela. Tempere com o vi-
nho, a cebola, a sálvia, a 
salsa, a manjerona, a no-
z-moscada, a pimenta e 
o sal. Cubra-o com pape-
l-alumínio e deixe na ge-
ladeira, para tomar gosto.
No dia seguinte, aqueça 
uma grelha e coloque os pedaços para assar, até a carne ficar macia e 
úmida por dentro e crocante por fora. Para evitar que a carne resseque, 
pincele-a com o restante do tempero.
Outra opção é colocá-lo no espeto e assá-lo na churrasqueira.
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Plataforma reúne estudos sobre mobilidade,
economia, construção civil e agricultura na cidade

Você sabia que existe uma plataforma digital que reúne diversos estudos sobre temas de 
grande importância para o desenvolvimento da cidade? Trata-se dos Informes Urbanos, que 
apresenta análises compostas por mapas, gráficos e estatísticas sobre assuntos como mobili-
dade, agricultores, imigrantes, microempreendedores, mercado de trabalho e construção civil.

Até o momento são 46 estudos, com perspectivas diferenciadas sobre dados provenientes do 
poder público, institutos de pesquisa e universidades. O mais recente foi divulgado nesta semana 
e aborda a concentração do setor bancário no município, mostrando como ele está distribuído no 
território, os empregos gerados por ele e quais os serviços mais utilizados pela população. 

No ano passado, a Coordenadoria de Produção e Análise de Informação (GEOINFO), respon-
sável pela execução desses estudos e manutenção do Portal Informes Urbanos, concentrou-se, 
sobretudo, em analisar os dados das pesquisas Origem e Destino do Metrô de 2007 e 2017 (a mais 
recente), a fim de entender as principais mudanças relacionadas à mobilidade em São Paulo.

Tal trabalho resultou em três Informes Urbanos: Mulheres e seus deslocamentos na cidade; 
Mobilidade dos Idosos na cidade de São Paulo e o Uso da Bicicleta na cidade de São Paulo. 
Um pouco antes, em outubro de 2019, foi produzido um estudo mais geral: O que mudou na 
mobilidade no município de São Paulo entre 2007 e 2017?

Entre os principais resultados pode-se destacar que as mulheres fazem mais viagens por meio 
de transporte coletivo ou a pé; apesar da maioria dos idosos usar automóvel particular, 23% deles 
se locomovem apenas a pé na cidade; e um aumento de 48% das viagens realizadas por bicicle-
tas entre 2007 e 2017. Já em linhas gerais, o estudo mostrou que o transporte a pé foi o que mais 
cresceu no período (6,7%), houve redução de 11,9% do tempo médio para locomoção via trans-
porte público e a manutenção do trabalho como o principal motivo das viagens em São Paulo.

Ainda em 2020 foi elaborado um estudo inédito sobre os produtores rurais de São Paulo, reve-
lando que majoritariamente masculino (70%), casado (70%), com idade entre 35 e 59 anos (55%) e 
com Ensino Fundamental completo (45%), agricultores enxergam um futuro onde a próxima gera-
ção tenha melhores condições de produção com o fortalecimento das atividades agrícolas. Os da-
dos dessa análise também foram disponibilizados no Portal GeoSampa, o mapa digital da cidade.

Os Informes Urbanos também já trataram das características do Microempreendedor Indivi-
dual (MEI) paulistano após dez anos e expôs que cerca de 60% dos empreendedores atuam na 
área de Serviços, com destaque para os profissionais cabelereiros e de tratamento de beleza, 
que somam mais de 100 mil MEIs.

Já em Retrato da pessoa idosa na cidade de São Paulo é destacado que o envelhecimento 
no Município está acima da média nacional, atinge todos os segmentos sociais e resultará em 
uma população formada por 30% de idosos em 2050.

Fonte: prefeitura.sp.gov.br
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Setor de saúde se reúne contra a medida 
do governo de SP de aumentar o ICMS de 

0% para 18% em meio à pandemia
O governo do Estado de São Paulo 

aumentou o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) para 
o setor de saúde de 0% para 18%, em 
janeiro deste ano. Isso quer dizer que os 
custos em toda a cadeia de saúde au-
mentarão. Indústrias e distribuidores de 
dispositivos médicos e farmacêuticas 
terão seus produtos impactados com o 
aumento de preço. E, como consequên-
cia, os serviços prestados por hospitais 
privados, incluindo os filantrópicos, ope-
radoras de planos de saúde, medicina 
diagnóstica e demais elos que representam as instituições que mais têm ajudado 
a salvar vidas durante a pandemia de Covid-19, serão drasticamente afetadas 
pela tributação. No final, isso acarretará no aumento de despesas, de preços e, 
possivelmente, de demanda no setor público de saúde.

Com o intuito de chamar a atenção da sociedade para esse tema, representantes 
do setor se uniram e criaram o Movimento Unidos pela Saúde, que engloba nove 
entidades que representam diversos elos da cadeia, e irão conceder uma coletiva de 
imprensa com transmissão online para apresentar e discutir os impactos, inclusive 
no setor público, para o Brasil com o fim da isenção do ICMS em São Paulo.

O evento ocorrerá na próxima segunda-feira (1/3), às 10 horas.
Estarão presentes:
• Fernando Silveira Filho, presidente executivo da Associação Brasileira da 

Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde (ABIMED).
• Paulo Henrique Fraccaro, superintendente da Associação Brasileira da In-

dústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de 
Laboratórios (ABIMO).

• Bruno Bezerra, diretor executivo da Associação Brasileira de Importadores 
e Distribuidores de Produtos para Saúde (ABRAIDI).

• Wilson Shcolnik, presidente do Conselho de Administração da Associação 
Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed).

• Marcos Novais, superintendente executivo da Associação Brasileira de Pla-
nos de Saúde (ABRAMGE).

• Eduardo Amaro, presidente do Conselho de Administração da Associação 
Nacional de Hospitais Privados (Anahp).

• Bruno Sobral, secretário executivo da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde).
• João Alceu Amoroso Lima, presidente da Federação Nacional de Saúde 

Suplementar (FenaSaúde).
• Carlos Alberto Goulart, diretor de relacionamento institucional do Sindicato 

dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp).
Para receber o link, é preciso confirmar sua presença respondendo a 

este e-mail (patrícia.prado@wrestrategica.com.br). Esperamos você!
Movimento Unidos pela Saúde - Data: 1º de março (segunda-feira) Horário: 10h
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Aplicativo Garupa cresce com modelo
inédito de sociedade

Em um período cheio de incertezas devido à pande-
mia, o mundo da mobilidade se transformou para ofere-
cer o melhor aos clientes e seus motoristas cadastrados. 
Criado em 2017, em Santa Maria (RS), o sargento do 
Exército Marcondes Trindade apostou em um modelo 
inédito para expandir seu negócio, o aplicativo Garupa.

Em cada município novo, a parceria é feita com um 
Sócio Operador, apostando no conhecimento que ele 
tem da região para a inserção do aplicativo na cidade e 
uma melhor experiência para o usuário. Hoje, já são 145 
sócios-operadores em 927 municípios. A meta é expan-
dir para outros países da América do Sul.

O interessado em administrar o Garupa em uma cida-
de, ou em mais de uma na região, precisa se cadastrar 
no site – http://www.garupa.co/socio-operador. O profis-

sional deve ter conhecimento do município e da cultura local, o que é um diferencial na qua-
lidade do atendimento. Após aprovado, recebe todo o suporte e treinamento. O investimento 
financeiro dele é somente em marketing e administrativo (escritório local e estrutura de equi-
pe). Não há um valor estipulado, mas ações mínimas que devem ser tomadas. 

O sócio operador é o responsável pelo recrutamento de motoristas, seguindo todos os 
protocolos de segurança nessa escolha. O estabelecimento da tarifa em cada município/
região é diferente, pois considera os valores de combustível, impostos e outros custos, que 
diferem de um lugar para o outro. “O sócio operador, em conjunto com os motoristas, tem 
essa autonomia”, destaca o CEO do Garupa.

Em cada local onde o Garupa finca a sua bandeira são gerados até 4 empregos diretos e 
de 10 a 15 indiretos, sem contar os motoristas cadastrados, os Garupers. 

Em São Paulo já existem 26 sócios operando em 32 cidades, com 1894 motoristas cadas-
trados no Estado. Na Grande São Paulo são 409 motoristas atuando em oito cidades. Em 
2019, eram 18 mil motoristas. Hoje, são mais de 46 mil, um crescimento de mais de 50%. 

Operador de veículos pesados há mais de 10 anos em uma metalúrgica,  Adilson Rodrigues Bue-
no, 40 anos, ingressou como motorista no Garupa em 2019, quando o aplicativo de mobilidade che-
gou a Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Em meio à pandemia, encarou o desafio de se tornar 
sócio operador junto com outro colega motorista. “Eu antes, apenas dirigia. Hoje sou responsável por 
fazer o aplicativo funcionar e trabalho muito para alcançar meus objetivos”, comemora Bueno.

Foco em pequenas cidades - O crescimento do Garupa não teve como foco as grandes 
cidades. Marcondes lembra que o primeiro “grande pulo” foi identificar que municípios do in-
terior tinham os mesmos problemas de mobilidade das metrópoles. O segundo foi a criação 
do sócio operador, que é o dono do negócio em sua cidade. Por esse motivo, entende as ne-
cessidades locais e, a partir disso, opera com estrutura e tecnologia fornecida pelo Garupa. 
“É uma identidade que o Garupa leva para todo o Brasil e pretende expandir para o exterior 
no ano que vem”, ressalta Marcondes.  O aplicativo está presente em mais de 650 cidades 
de 19 estados do país, além do Distrito Federal, com mais de 140 sócios operadores, cerca 
de 46 mil motoristas e mais de 1,2 milhão de usuários.

No final de 2018, o Garupa contabilizava quatro mil corridas mensais no município. Hoje são mais 
de 20 mil. Cada motorista realiza 500 corridas por mês, em média. E para enfatizar a importância 
do aplicativo em municípios do interior, Marcondes destaca que um Garuper de Alegrete quebrou o 
recorde nacional do Garupa em corridas mensais. Ele fez 1.320 corridas dois meses atrás.

Serviço de Delivery - Quando o isolamento provocado pelo coronavírus chegou, o Ga-
rupa inovou. Recentemente, nasceu o Garupa Food, que já está presente em 64 cidades de 
Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, 
Mato Grosso e Maranhão.

O Food é oferecido no mesmo aplicativo Garupa, assim como os outros serviços, além do 
site delivery.garupafood.com.br.


