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IMÓVEIS
VENDO APTO LAUZANE

Cond. Francisco Ranieri, andar  
térreo, 55m2, 2 dorms, s/ vaga,  

próx. a comércio, pto ônibus, etc.  
R$ 280 mil - Tratar: 3064-6002Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

Em cond. fechado, c/ 3 dorms, sala, copa e cozinha, 2 banheiros, 
1 lavabo, área de serviço. Terreno: 1.050m2. Área construída: 

187m2. A 30km de Piracicaba. R$ 560 mil. Direto c/ prop.

ALUGO APTO SANTANA
R. ALFREDO PUJOL - PRÓX. METRÔ
3 dorms, tudo c/ arm. embutidos, 2 banhs. sendo 
1 ste, sl. 2 ambs, coz. c/ arms, d. empr, lav, lazer 
completo, piscina c/ sauna, churrasq, sl. festas, 
1 garagem, R$ 1.800 + encargos, condom, 
IPTU, luz e gás, somente c/ seguro fiança. 
F: 99886-9162 sr. Moura

Sistema de Consórcios 
atinge inéditos 9,12 milhões 

de consorciados

O Sistema de Consórcios 
acaba de completar 60 anos em 
setembro, mês em que alcan-
çou o recorde de 9,12 milhões 
de participantes ativos. Ao 
longo dos primeiros nove me-
ses do ano, o sistema apresen-
tou aumento evolução mensal 
constantes, com sucessivos re-
cordes, chegando ao mês de se-
tembro mais positivo de sua 
história, como mostra o levan-
tamento apresentado na úl-
tima semana pela Associação 
Brasileira das Administradoras 
de Con sórcios.

O setor no qual o sistema 
de consórcio está mais pre-
sente continua sendo o de ve-
ículos, que representa 80,6% 
das cotas, subdivididas em: 
46,6% para veículos leves, 
27,7% para motocicletas, e, 
6,3% para pesados; além de 
14,7% no de imóveis, 2,6% no 
de eletroeletrônicos e outros 
bens móveis duráveis e 2,1% 
no de serviços. 

Considerando o total de 
negócios realizados no perío-
do de janeiro a setembro des-
te ano, foram registrados 2,95 
milhões de vendas de novas 
cotas, 13,9% acima das 2,59 
milhões anteriores. Esse vo-
lume está distribuído em: 
1,15 milhão de veículos leves; 
910,64 mil de motocicletas; 
492,07 mil de imóveis; 211,22 
mil de veículos pesados; 
145,98 mil de eletroeletrôni-
cos; e 49,20 mil de serviços. 

Para o presidente-exe-
cutivo da ABAC - Asso cia-
ção Brasileira das Ad mi nis -
tradoras de Consórcios, os 
números comprovam o cres-
cimento do sistema e sua im-
portância para o consumidor.

“Em setembro, ocasião em 
que o Sistema de Consórcios 
completou seis décadas de ati-
vidades, os seguidos recordes 

mensais de participantes ati-
vos apenas ratificam a impor-
tância do mecanismo para o 
consumidor brasileiro. Outra 
comprovação está na soma-
tória das adesões, de janeiro 
a setembro, que reafirma o 
crescimento do conhecimento 
sobre a essência da Educação 
Financeira. Pode-se observar 
que o brasileiro, pós-pande-
mia, tem planejado mais e ge-
renciado melhor suas finan-
ças pessoais, estendendo seu 
conhecimento aos familiares, 
e até aplicando-os em seus 
negócios”, aponta Rossi.

Além de  sua relevância 
para o consumidor, atual-
mente o sistema de consór-
cios contribui com todos os 
elos da cadeia produtiva, 
uma vez que o volume de cré-
ditos disponibilizados tam-
bém apresentaram elevação.

Os créditos disponibiliza-
dos para os diversos setores 
onde o consórcio está presen-
te elevaram-se de R$ 47,30 bi-
lhões (jan.-set. /2021) para os 
atuais R$ 50,91 bilhões (jan.-
set. /2022), com aumento de 
7,6%. Considerando o volu-
me de consorciados contem-
plados nos nove meses, – 1,12 
milhão -, inclui 493,56 mil 
cotas de motocicletas; 439,73 
mil de veículos leves; 69,94 
mil de imóveis; 44,89 mil de 
veículos pesados; 36,52 mil 
de eletroeletrônicos e 34,97 
mil de serviço.

“Ao nos aproximarmos do 
final do ano, acreditamos que 
o Sistema de Consórcios se-
guirá crescendo no mesmo 
ritmo, mês após mês, inde-
pendente do cenário econô-
mico, expandindo gradativa 
e consolidadamente o hábi-
to bastante amadurecido do 
brasileiro sobre Educação Fi-
nanceira”, destaca Rossi.

Fonte: ABAC 

CTA da Cidade oferece teleatendimento para 
ampliar acesso ao tratamento do HIV e outras ISTs

O Centro de Testagem e 
Aconselhamento itineran-
te, o CTA da Cidade, da Se-
cretaria Municipal da Saúde 
(SMS), atua desde 28 de no-
vembro do ano passado com 
o objetivo de levar à popula-
ção mais vulnerável serviços 
voltados à prevenção e trata-
mento de infecções sexual-
mente transmissíveis (ISTs), 
incluindo a Aids, além de 
atendimento por teleconsul-
ta por meio do aplicativo e-
saúdeSP. O projeto-piloto 
teve início em abril e desde 
então foram realizados 90 
atendimentos por teleclínica. 

Na unidade móvel, o pa-
ciente será atendido por 
uma equipe de saúde e terá 
a possibilidade de fazer a co-
leta de exames, testagem rá-
pida para HIV, hepatites B e 
C, além de teste diagnóstico 
para sífilis e gonorreia. Além 
disso, o CTA da Cidade ofere-
ce, assim como os CTAs fixos, 
a profilaxia pré-exposição 
(PrEP) e a profilaxia pós-ex-
posição (PEP), que impedem 
a infecção pelo HIV mesmo 
havendo o contato com o ví-
rus. No caso de diagnóstico 
positivo para HIV, é possível 

dar início à terapia antirre-
troviral (Tarv), que pode ser 
iniciada em qualquer uni-
dade da Rede Municipal 
Es pecializada (RME), mas 
deve ser contínua e acompa-
nhada, exclusivamente nos 
Serviços de Atenção Es pe-
cializada (SAEs).

Em caso de necessida-
de constata de atendimen-
to pela equipe de saúde, o ci-
dadão pode ser atendido no 
próprio CTA da Cidade de 
forma presencial, as quintas-
feiras, ou virtual, as sextas e 
aos sábados. Além disso, os 

profissionais de saúde pas-
sam orientações, além de 
encaminharem os pacientes 
para os serviços de saúde da 
RME em IST/Aids para se-
guimento ambulatorial.

Nesta sexta-feira (28) e 
neste sábado (29), o CTA 
da Cidade estará na Praça 
Sete Jovens - Rua Expedito 
Armando Cardoso de Mello 
no Jardim Elisa Maria, das 
16 às 21 horas. A progra-
mação pode ser acompanha-
da semanalmente nos per-
fis oficiais da SMS nas redes 
sociais.

Foto: Secretaria Municipal da Saúde

CTA da Cidade estará na Zona Norte nesta sexta (28) e sábado (29)

II Expo da Consciência Negra em 
novembro no Expo Center Norte

Por meio da Secretaria 
Municipal de Relações In-
ternacionais (SMRI) e da 
SPTURIS a Prefeitura de 
São Paulo promoveu na noi-
te de quarta (26), no Centro 
Cultural São Paulo, a pré-es-
treia da II Expo Internacional 
Dia da Consciência Negra, 
que ocorrerá em novembro, 
nas datas 18, 19 e 20, no  
Expo Center Norte.

Durante a pré-estreia, 
o  objetivo era apresentar a 
jornalistas, influenciadores, 
corpos consulares, secreta-
rias da administração mu-
nicipal e convidados a pro-
gramação oficial do evento. 
A II Expo Internacional Dia 
da Consciência Negra, além 
de celebrar o Dia Nacional 
da Consciência Negra (20 de 
novembro), apresentando ao 
público 200 anos de luta dos 
negros no nosso país, a par-
tir da independência, leva-
rá debates e shows que visa 
resgatar o protagonismo ne-
gro na luta pela abolição. 
Também abrigará ambien-
tes tecnológicos e sensoriais. 

Palestrantes nacionais e in-
ternacionais trarão refle-
xões entre o passado, o pre-
sente e o futuro, apontando 
e debatendo as raízes do ra-
cismo estrutural.

A secretária municipal 
de Relações Internacionais 
do município de São Paulo, 
Marta Suplicy, destacou a 
importância da Expo para o 
combate ao racismo estrutu-
ral, lembrando que: “Temos 
um país com 55% da popu-
lação de negros e de par-
dos, pessoas que não têm a 
mesma oportunidade que os 
brancos e, enquanto isso não 
for resolvido, não vamos vi-
rar uma verdadeira nação”.

Já a Gerente de Projetos 
da II Expo, Elaine Gomes, 
falou sobre o racismo que 
enfrentou e enfrenta diaria-
mente, que é o reflexo que 
milhões de brasileiros pas-
sam em suas vidas e que li-
mita as oportunidades, so-
bretudo, de educação, de 
acesso a empregos, condi-
ções de superação da pobre-
za. Tratou, também, dos 20 

anos da Lei 10.639, que es-
tabelece a obrigatorieda-
de do ensino de história e 
cultura afro-brasileira nas 
escolas.

“A gente luta, chora, per-
siste, briga e acredita que a lei 
deve ser observada e implan-
tada integralmente”, afirma 
ela que completa, “Ser negro 
no Brasil é algo extremamen-
te particular; cada um tem 
suas vivências e percepções. 
O autoconhecimento da ne-
gritude tem implicações sem 
volta no intelecto de uma 
pessoa negra, a militância re-
quer força e coragem para se 
reestruturar diariamente”, 
enfatiza Elaine Gomes.

Serviço:
II Expo da Consciência 
Negra
17 de novembro - abertura 
oficial
18 a 20 de novembro - aber-
ta ao público
Local: Expo Center Norte - 
Rua José Bernardo Pinto, 
333 - Vila Guilherme
Entrada gratuita.


