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Unifesp estuda complicações 
cardiovasculares da Covid e também 
efeitos da hidroxicloroquina

Na capital paulista, 
o cadastro biométrico 
vinha sendo realizado 
de forma paulatina e 
ainda não seria exigido 
para as eleições muni-
cipais de outubro. Mas, 
para quem tem título de 
outras cidades do inte-
rior em que a biometria 
é exigida, já venceu o 
prazo para que o cadas-
tramento fosse feito. No 
entanto, o Tribunal Su-
perior Eleitoral anunciou 
essa semana que não 
haverá exigência desse 
cadastro para a votação 
em outubro próximo. 
Também foi criado um 
site para que os eleitores 
possam fazer parte do 
processo de regulariza-
ção ou até alistamento 
para quem for votar pela 
primeira vez .    Página 5
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Biometria não será exigida

Dia das Mães 
deveria ser 
adiado?

A quarentena na ca-
pital paulista não será 
interrompida em 11 de 
maio, já avisou o secre-
tário municipal de saúde, 
Edson Aparecido, em 
entrevista essa sema-
na. E muitos surgiram 
com a proposta: o dia 
das Mães deveria ser 
adiado para julho ou 
agosto. Mas, já há sho-
pping centers divulgan-
do ações como o Drive 
Thru do Dia das Mães 
e outros apostam em 
vendas online.  Página 3

Pizza de inspiração napolitana 
pode ser entregue em casa 
durante a quarentena
Página 4
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M E I O A M B I E N T E

Geração de resíduos cai na cidade
A primeira quinzena do 

mês de abril apresentou re-
sultados positivos na gestão 
de resíduos sólidos na capital 
paulista. Levantamento feito 
pela Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Autoridade Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(Amlurb), aponta uma queda 
de aproximadamente 55% 
nos dados de varrição, em 
decorrência do menor volu-
me de resíduos nas ruas, 12% 
na coleta comum e aumen-
to de 25% na coleta seletiva. 
Esses números podem estar 
ligados a uma maior adesão 
dos paulistanos à reciclagem, 
assim como uma menor ge-
ração de resíduos nas ruas 
durante o período de quaren-
tena por causa do coronavírus.

O serviço de coleta domici-
liar comum, que inclui atendi-
mento as residências e estabe-
lecimentos comerciais peque-
nos geradores (que geram até 
200L/ dia) tiveram uma redu-
ção de 12% nos quantitativos. 
Estima-se que essa redução se 
deve ao fechamento temporá-
rio de serviços presenciais não 
essenciais no município.  Por 
outro lado, a coleta seletiva 
chegou a crescer 25% na pri-
meira quinzena de abril, em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior. Na quinzena, este 
ano, foram coletadas 4 mil to-
neladas de recicláveis. No mes-
mo período em 2019 foram 
recolhidas 3,2 mil toneladas.

O destino dos resíduos reci-
cláveis continua sendo as Cen-
trais Mecanizadas de Triagem. 
Na Zona Sul, a CMT Carolina 
Maria de Jesus é operada pela 
Ecourbis Ambiental e � ca em 
Santo Amaro. Anteriormente, 
as Centrais operavam com 
metade da produção. Agora, 
com o aumento de recicláveis, 
operam com cerca de 70% da 
capacidade.

Em relação aos dados de 
varrição, nos primeiros 15 dias 
deste mês foram recolhidas 
1,8 mil toneladas de resíduos, 
enquanto foram coletadas 4,1 

mil toneladas em 2019. Ao 
todo, foram registradas cerca 
de 2 mil toneladas a menos - o 
que representa uma queda de 
mais de 50%.

Estima-se que a menor 
produção de lixo nas ruas se 
deve também à diminuição 
de pessoas nas ruas, já que os 
planos de trabalho de limpe-
za não sofreram reduções e 
sim, ampliações. É o caso da 
ampliação das equipes de lim-
peza e lavagens em torno dos 
hospitais, pontos de ônibus e 
terminais de trem e metrô l. 

Mas, além de uma redu-
ção da atividade econômica, 
especialmente dos pequenos 
estabelecimentos que geram 
até 200 litros por dia de re-
síduos, a diminuição dos re-
síduos pode se explicar pelo 
aumento da reciclagem e por 
maior conscientização, redu-
ção de desperdício por parte 
da população. 

Como é possível reduzir a 
quantidade de resíduos que 
geramos em casa, durante a 
pandemia e também depois 
dela, adotando algumas dicas 
em definitivo? Aproveite o 
período de isolamento social 
para uma transformação efe-
tiva de hábitos. Re� ita e preste 
atenção a tudo que “jogava 
fora” e que representava não só 
custos no orçamento domés-
tico como também prejuízos 
à cidade e ao meio ambiente. 

Separe recicláveis

O aumento no volume da 
coleta seletiva domiciliar du-
rante a quarentena indica que, 
ficando em casa, as pessoas 
estão com mais tempo e dis-
ponibilidade para separar os 
materiais secos e limpos - pa-
pel, lata, vidro e metal. 

A maioria das embalagens 
de alimentos, produtos de 
higiene pessoal e limpeza do-
méstica pode ser reciclada. 
Vale lembrar que só podem ser 
encaminhados os itens limpos 
- caixas de pizza engorduradas 

ou guardanapos usados, por 
exemplo, não são recicláveis 
e ainda podem contaminar 
os outros itens que estiverem 
limpos. Enxágue latas, caixas 
longa vida, pets e vidros.

A coleta seletiva domici-
liar nas zonas sul e leste da 
cidade é feita pela Ecourbis 
Ambiental, assim como a co-
leta tradicional - mas em dias 
diferentes, com equipes e ca-
minhos distintos. Para saber a 
data e horário em que a coleta 
seletiva e também a coleta 
domiciliar tradicional passam 
em sua rua, acesse: https://
www.ecourbis.com.br/cole-
ta/index.html. Lembre-se de 
acondicionar corretamente os 
resíduos, sempre com até no 
máximo dois terços da capa-
cidade do saco.

Consumo planejado
Algo que a pandemia está 

ensinando a todo o planeta é 
que o consumo deve ser pla-
nejado. E também que há itens 
essenciais e outros nem tanto. 

Alimentos, itens de higie-
ne, produtos de limpeza e 
medicamentos são essenciais. 
Ainda assim, o consumo em 
excesso não faz sentido - pode 
atrapalhar ou encarecer dema-
siadamente alguns itens. 

A compra de itens perecí-
veis, especialmente, deve ser 
planejada. Além de estabelecer 
previamente o cardápio da 
semana, use a internet para 
descobrir novas práticas co-
tidianas: receitas com uso de 
cascas, reaproveitamento de 
alimentos com transforma-
ção da receita, técnicas de 
congelamento são alguns dos 
ensinamentos que podem ser 
tirados do momento.

Reduzir o desperdício tam-
bém é importante em um 
momento em que a geração 
de renda está comprometida.

Passe a prestar atenção 
à quantidade de sobras que 
acabam no lixo e reduza a 
quantidade de porções feitas 
diariamente se notar que há 

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária 
pública responsável pela coleta, transporte e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de 
saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Subprefeituras, e o ob-
jetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

comida sobrando de forma 
recorrente, na geladeira. 

Renove
Muita gente está aprovei-

tando a quarentena para es-
tudar, fazer cursos online, 
descobrir novos talentos.

Quem est iver  também 
aproveitando para fazer a lim-
peza dos armários e encontrar 
pertencer pouco usados pode 
procurar na rede o signi� cado 
de upcycling. 

Vários tutoriais ensinam a 
transformar objetos domésticos, 
roupas, calçados, bolsas, aces-
sórios, renovando-os e trans-
formando o uso. Cabos de vas-
soura podem se transformar em 
varais suspensos, jeans antigos 
podem se transformar em bol-
sas ou sacolas de supermercado, 
bijouterias antigas podem enfei-
tar caixas antigas transformadas 
em porta objetos.

Também é possível apren-
der a reaproveitar embalagens. 
Potes de vidro que chegaram à 
sua casa com geleias industria-
lizadas podem se transformar 
em novas compotas - a inter-
net também ensina como fazer 
compotas a vácuo, depois de 
esterilizadas, que estendem a 
durabilidade de alimentos. 

Doe e troque
Roupas que não servem 

mais, calçados das crianças 

que cresceram, livros já lidos 
devem ser doados - desde que 
estejam em bom estado.

Em 1 de maio, será lançada 
a tradicional Campanha do 
Agasalho, que esse ano ganha 
especial importância, já que 
as blusas, casacos, meias, co-
bertores e outros itens podem 
ser doados desde que em bom 
estado de uso. Muitas famílias 
carentes, sem condições de 
comprar novos agasalhos, se-
rão bene� ciadas pela campa-
nha, que é desenvolvida pelo 
Fundo Social de Solidarieda-
de. Mas, além de estarem bons 
para uso por outra pessoa, 
devem estar limpos, lavados, 
no momento da doação. 

No processo de limpeza da 
casa, ao encontrar também 
livros, cds, dvds, objetos de 
decoração, aparelho, brinque-
dos  ou qualquer outro item 
passível de uso, separe para 
doação. Nem todas as insti-
tuições estão recolhendo ou 
mesmo recebendo as doações 
durante a quarentena, mas 
é possível separar em caixas 
para entrega posterior. 

O Exército da Salvação 
(4003-2299) e o Instituto de 
Meninos São Judas Tadeu es-
tão recebendo doações. Infor-
me-se pelo telefone 5586-8666.

Incentive as crianças a di-
vulgarem livros já lidos ou 
brinquedos sem uso, nas redes 
sociais ou em contato com 

REAPROVEITAR E TRANSFORMAR 
EMBALAGENS REDUZ RESÍDUOS, PODE SER 
UMA TERAPIA E ATÉ GERAR RENDA

Cidadão deve usar máscaras reutilizáveis, que podem ser feitas em casa
A Prefeitura de São Paulo 

publicou decreto que reco-
menda a utilização de más-
caras de proteção facial pelos 
cidadãos comuns quando cir-
culam pela cidade. 

A iniciativa tem o objetivo 
de  complementar ações de 
prevenção a propagação do 
covid-19 (doença provocada 
pelo novo coronavírus).

A medida segue as orien-
tações da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e do 
Ministério da Saúde. Ao sair 
de casa para atividades ine-
vitáveis, como fazer compras 
ou levar cães às ruas para 

passeios curtos, o cidadão 
pode utilizar máscaras feitas 
em casa ou por artesãos, com 
tecido (de algodão, tricoline, 
TNT, entre outros) desde que 
desenhadas e higienizadas 
corretamente.

Assim, as máscaras re-
comendadas são aquelas de 
uso contínuo e índividual, 
não podem ser dividida com 
ninguém, nem com mãe, � -
lho, irmão, marido, esposa 
etc. Então se a sua família é 
grande, saiba que cada um 
tem que ter a sua máscara, ou 
máscaras.

A máscara deve ser usada 

por cerca de duas horas. De-
pois desse tempo, é preciso 
trocar. Então, o ideal é que 
cada pessoa tenha pelo me-
nos duas máscaras de pano. 

Assim, depois do uso, as 
máscaras devem ser lavadas 
e deixadas de molho em água 
sanitária por cerca de dez mi-
nutos. Não devem, portanto, 
ser descartáveis.

Os especialistas orien-
tam que é possível fazer a 
máscara a partir de qual-
quer pedaço de tecido: vale 
desmanchar e reaproveitar 
cortinas, camisas velhas, 
antigas camisolas... Mas é 

preciso usar tecido duplo. 
A Prefeitura publicou um 

tutorial em que uma artesã 
ensina a fazer as máscaras 
em casa, sem sequer ser ne-
cessário o uso de máquina 
de costura, reutilizando te-
cidos disponíveis em casa. 
O vídeo está nesse link: ht-
tps://www.facebook.com/
watch/?v=669177313841507.

As máscaras descartáveis, 
os modelos cirúrgicos devem 
ser priorizados para os pro-
� ssionais da área da Saúde 
de todo o planeta. Autorida-
des de saúde e do governo, 
portanto, não orientam o 

RECICLAGEM

amigos das escolas, para pos-
terior troca. Cultive, em casa, 
o hábito de valorizar a troca 
em lugar da compra de novos 
artigos - isso pode valer tam-
bém para os adultos. 

Conserte antes
Sempre prefira o conser-

to à compra de um produto 
novo. Estará gerando menos 
resíduos no futuro.  Nem todo 
resíduo deve descartado no 
saco de lixo doméstico: pilhas, 
baterias, tecidos, remédios, 
embalagens de tinta e spray, 
lâmpadas de mercúrio, gesso 
contêm materiais contami-
nantes e devem ser separados. 

O lixo eletrônico - incluin-
do aí suprimentos de informá-
tica, pilhas e baterias - devem 
ser devolvidos aos fabricantes 
ou entregues em pontos de 
coleta especiais. Há alguns 
postos nas subprefeituras, 
mas que estão fechados no 
momento. Separe em caixas 
especí� cas e, ao � nal da qua-
rentena, con� ra os endereços 
em coopermiti.com.br.

Entulho, móveis velhos, 
materiais de jardinagem e 
outros itens que não podem 
mais ser aproveitados podem 
ser entregue em Ecopontos, 
que continuam funcionando, 
ou confira o calendário do 
serviço de Cata Bagulho. De-
talhes nesse link: https://bit.
ly/2VHR1HX

cidadão comum a recorrer 
a esse material, que também 
tem se mostrado um pro-
blema em vários países do 
mundo por conta do descarte 
incorreto. Já têm sido encon-
tradas máscaras em praças 

públicas, praias e até no mar. 
Se a máscara de tecido ras-

gar ou precisar ser descarta-
da, lembre-se de colocá-la 
junto ao lixo de banheiro, 
não reciclável e embalado 
duas vezes. 
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O Governador João Doria 
chegou a sugerir que a co-
memoração do Dia das Mães 
fosse adiado para o mês de 
agosto, mas a ideia não che-
gou a ser levada adiante. Há 
muitos que avaliam que o 
hábito e a tradição impedi-
riam um engajamento real na 
proposta e que as pessoas 
já celebrarão - ainda que em 
distanciamento - no segundo 
domingo de maio, dia 10.

Na região, todas as lojas 
permanecem fechadas e sem 
previsão de reabertura. Muito 
embora o governador tam-
bém tenha dito que planeja 
reabertura parcial do comér-
cio no dia 11 de Maio, de for-
ma escalonada, regionalizada 
e gradual no estado, também 
já adiantou que cidades em 
que o número de casos de 
Covid continuem crescendo, 
como é a capital, isso não 
acontecerá.

Em entrevista à Globo 
News, o secretário de saúde 
de São Paulo, Edson Apareci-
do, disse nessa quarta, 29 de 
abril, que está fora de cogita-
ção o fim da quarentena na 
cidade de São Paulo em 11 de 
maio, por conta do crescente 
número de infectados e mor-
tos pela doença. 

Vale destacar que, na Vila 
Mariana, Saúde e Jabaquara,  
mesmo lojas que poderiam 
estar abertas - como óticas 
e perfumarias focadas em 
produtos de higiene pessoal 
- estão fechadas. 

Lojista da região do Jardim 
da Saúde, Samir Nakhle Koury 
é um dos que está de portas 
fechadas. Tem loja no ramo 
de modas e o comércio está 
na história da família - são três 
gerações, num total de quase 
sete décadas trabalhando 
com roupas femininas. 

“Essa pandemia está nos 
mostrando coisas que já deve-
ríamos ter aprendido”, observa 
o comerciante, destacando que 
o presente material é signifi-
cativo, mas que o mais difícil 
será que, nesse ano, sequer 
abraços ou bejos poderão ser 
oferecidos no Dia das Mães de 
2020.  O comerciante avalia que 
os governantes estão falhando 
na condução da situação. “Não 
tenho vínculo político parti-
dário. Mas eles determinam 
as leis e devemos cumpri-las, 
por isso estaremos de portas 
fechadas no Dia das Mães”, diz. 

Khoury acredita que o Dia 
das Mães deveria ser adiado, na 
verdade, para o mês de julho. 
“Em junho, teremos o Dia dos 
Namorados; em agosto haverá 
o Dia dos Pais. Então o mês 
de julho seria o ideal”, opina. 

O Governo do Estado já 
aponta que o retorno às aulas 
deve acontecer em julho, o 
que seria um reforço ao argu-
mento de Samir Khoury. 

Mas, poucos movimentos 
práticos no sentido de alterar 
a celebração tem sido vistos. 
Alguns shopping centers e 
lojistas de rua estão buscando 
investir na venda pela internet.

Uma rede de shoppings 
com empreendimentos na 
zona sul paulistana já anun-
ciou que vai investir em um 
“drive-thru” do Dia das Mães. 
: ocliente entra em contato 
com a loja, via WhatsApp, 
ligação ou mensagem direta 
nas redes sociais, escolhe o 
produto desejado, esclarece 
todas as dúvidas e formas 
de pagamento, combina um 
horário e retira no estaciona-
mento do Shopping, no ponto 
de encontro devidamente 
sinalizado com a placa “dri-
ve-thru”. A retirada deve ser 
feita na hora marcada, já que 
os lojistas são orientados a 
não fi car no espaço durante 
todo o tempo, para evitar 
aglomerações e ceder espaço 
aos demais. 

Comércio permanece fechado às vésperas do Dia das Mães
•ESPECIAL - CORONAVÍRUS

R. Caramuru, 431
Praça da Árvore 

Comunicado  - Prevenção ao Covid 19
A Cut & Color, atendendo às determinações do 
poder público, mantém as restrições estabelecidas 
pelo decreto que estende a quarentena até 
dia 10 de maio  

Entendemos que esse é um momento difícil e que 
demandará empenho coletivo e união. Nesse período, 
estamos planejando novidades e promoções.  Para 
aprimorar processos internos e tornar ainda mais rigososas 
todas as práticas de higienização e limpeza adotadas. 

Estaremos à disposição para orientações de beleza, bater um papo 
sobre procedimentos estéticos ou capilares, esclarecer dúvidas sobre 
tipos de corte, coloração, tratamentos... Mande sua mensagem!

A saúde e a vida estão em primeiro lugar. A beleza agora está em nos 
unirmos em pensamento nesse momento de isolamento e demonstrarmos 
força para superar essa fase crítica e participar desse esforço coletivo para 
manter a saúde da população. 

Continuem nos acompanhando nas redes sociais para manter o contato, 
trocarmos experiências e conversar sobre o futuro, que certamente será 
melhor e de mais coletivo.   

@cutcolorh @cutscolor

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

Retomada será lenta, diz economista
As associações que repre-

sentam lojistas e comercian-
tes têm se pronunciando fa-
voráveis à reabertura gradual.

 A ALSHOP (Associação 
Brasileira de Lojistas de Sho-
pping) , por exemplo, cobra 
das autoridades um plano para 
a reabertura gradual do co-
mércio. Alega que os prejuízos 
já atingem R$ 20 bilhões em 
pouco mais de 40 dias de lojas 
fechadas. A entidade propõe 
que as lojas adotem rígidos 
protocolos de segurança se-
guindo as recomendações da 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde).  Sugere limitação 
do número de clientes por loja, 
obrigatoriedade de máscaras e 
álcool gel por consumidores e 
funcionários, redução do ho-
rário de funcionamento, entre 
outras medidas. 

Nabil Sahyoun, presidente 
da ALSHOP, afi rma que há 105 

mil lojas de shopping no país 
que estão fechadas em um 
setor que emprega cerca de 
1,5 milhão de pessoas. 

“O setor privado já se or-
ganizou no sentido de tomar 
providências para fl exibilizar 
aluguéis e reduzir taxas fi xas 
em um entendimento entre 
várias entidades, mas senti-
mos falta de apoio do gover-
no que precisa proteger vidas 
mas, também a economia, e 
oferecer contrapartidas ao 
apoio da sociedade civil”, diz 
ele, cobrando redução de im-
postos como o ICMS e oIPTU.

“ A arrecadação será ainda 
menor em virtude do Dia das 
Mães, pois as lojas seguirão 
fechadas na segunda melhor 
data do ano e isso ameaça 
os empregos gerados pelo 
setor”, diz. 

Também a Federação das 
Associações Comerciais do 

Estado São Paulo (Facesp) e a 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) vinham reivindi-
cando a reabertura parcial do 
comércio seja parcialmente 
reaberto a partir do dia 1º de 
Maio. As entidades alegam 
que a paralisação do varejo 
representam a não circulação 
de R$ 1 bilhão por dia.

Apesar da continuidade 
do funcionamento de ativi-
dades como supermercados 
e farmácias, do delivery e do 
e-commerce, a queda mui-
to forte nos indicadores de 
vendas mostra realmente os 
efeitos do isolamento social 
na atividade do comércio, se-
gundo  decalrações de Marcel 
Solimeo, economista da ACSP, 
ainda no princípio da quaren-
tena.  “A perda é muito gran-
de. Principalmente em com-
paração a um período em que 
o crescimento da economia já 

não era brilhante e caminhava 
a passos lentos”, afi rma.

Ele já apontava que a re-
tomada será lenta “Os res-
taurantes, por exemplo, pas-
sarão um tempo longe do 
movimento que tinham antes, 
até as pessoas puderem ou 
criarem disposição para voltar 
a consumir”, afi rma. “Quando 
o comércio reabrir, não é do 
dia para a noite que o movi-
mento entrará no ritmo de 
antes”. 

A ACSP também reivindica 
redução de impostos. “Não 
se pode aceitar que o Estado 
queira, com uma mão, proi-
bir o funcionamento e, com 
a outra, cobrar o imposto, 
como se fossem dois entes 
distintos. Isto coloca em risco 
milhares de empresas que se 
tornarão inadimplentes e per-
derão o acesso ao crédito”, 
diz nota das entidades..
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•GASTRONOMIA

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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ESPETINHOS
O melhor espetinho com o 
melhor preço!! 
Venha provar em nossa loja 
ou peça pelo Aplicativo 
• Espetinho bovino • Espetinho de frango • Espetinho de Coração • 
Linguiça Toscana Aurora • Pão de alho • Queijo coalho e muito mais

Comida Caseira 
e Fresquinha 

Todos os dias  da semana

Temos salão
no piso superior
com TV e Wi-Fi

De 2a a 6a feira 
das 11h às 15h

MARMITEX - DELIVERY
Comerciais        R$ 17,90
Extras               R$ 19,90 
Fitness                R$ 17,90
Pratos do Dia           R$ 19,90
Refrigerante    R$ 5,00
TAXA DE ENTREGA  R$ 5,00  (consulte área)

ENTREGA GRATUITA PARA 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES

R.dos Otonis 537 - V. Clementino
Tel. 4563-2955    99223-6029Tel. 4563-2955    

Às quartas: 
a melhor feijoada

PEÇA JÁ POR 
TELEFONE OU 
WHATSAPP -
EXPERIMENTE!
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Pizzas de inspiração napolitana 
podem ser saboreadas em casa

Sabe aqueles cantinhos 
que a gente descobre em que 
tudo parece perfeito? O clima, 
a decoração, a iluminação, 
os aromas... e os sabores? 
A Gatto Figa Pizza Bar é as-
sim. Aberta há apenas nove 
meses, em uma esquina de 
Mirandópolis, a casa já vivia 
lotada: os fãs se multiplicaram 
rapidamente.

Aí, veio a quarentena...
Quem está com saudade da 
Gatto Figa e aqueles que não 
tiveram a oportunidade de 
descobrir suas delícias vão 
ter que esperar para viven-
ciar toda a experiência que 
envolve a visita à charmosa pi-
zzaria, que tem velas na mesa 
e sons de jazz embalando a 
noite com suavidade.

Mas, um gostinho pra lá 
de especial já dá pra ter. E 
que gostinho! As pizzas, feitas 
em massa fermentada natu-
ralmente, por até 72 horas, 
têm um sabor que vale cada 
pedacinho. Inspiradas nas 
tradicionais pizzarias napolita-
nas, as pizzas são individuais, 
assadas por até 90 segundos 
no forno elétrico italiano Izzo 
Scunizzo Napoletano com 
temperaturas que podem 
chegar a 480ºC.

Outra vantagem, portan-
to, é que dá para experimen-
tar diferentes sabores, ao 
pedir em família

Difícil dizer qual a melhor 
pedida, no cardápio. Mas, 
algumas montagens merecem 
atenção redobrada. 

A Margherita da Gatto 
Figa, por exemplo, tem o mo-
lho de tomate San Marzano, 
com Fior di Latte e folhas bem 
frescas de manjericão. 

Outro sabor tradicional 
que ganha nova leitura na 
casa é a de Calabresa, que 
usa calabresa artesanal, Fior 

di Latte, azeitonas pretas e 
erva doce, que dá outro tom 
à receita.

Para quem ama pizzas 
tipicamente italianas, vale 
muito pedir a Parma, que ali 
reúne o famoso presunto 
cru italiano,  Fior di Latte, 
Stracciatella, Rúcula e Raspas 
de Limão Siciliano. Um verda-
deiro festival de sabores em 
uma única pizza.

Para os veganos - ou não - 
vale muito conhecer também 
a Gatto Vegano, que traz co-
bertura com tomatinho, abo-
brinha, miolo de alcachofra e 
azeitonas pretas, temperados 
com alecrim e tomilho.

Outras combinações ex-
clusivas e feitas a partir da 
mescla de ingredientes italia-
nos que merecem ser confe-
ridas são as pizzas de Funghi 

Trufado, Putanesca, Pancetta, 
Pepperoni e várias outras. 

O ideal é consultar o car-
dápio completo e as combina-
ções de ingredientes de cada 
pizza no site - gattofi ga.com/
cardápio. 

A GattoFigga fi ca na  Rua 
Luís Gois, 1.625 - Esquina com 
Rua das Rosas, na divisa entre 
Mirandópolis e Vila Clemen-
tino.  

Os pedidos podem ser 
feitos pelos aplicativos de en-
trega Rappi e iFood ou peça e 
retire no local, pelo telefone: 
5587-1360.  

Durante a quarentena, 
os pedidos delivery/retirada 
podem ser feitos aos domin-
gos, terças e quartas-feiras, 
das 19h às 22h. Quintas, das 
19hàs 23h; sextas e sábados, 
das 18hàs 23h. 

•CULTURA

Espaços culturais da região indicam obras em redes sociais
A quarentena é difícil não 

só pelo isolamento dos ami-
gos, do lazer e da falta de 
trabalho e renda. Muita gen-
te também sente falta da 
programação cultural, com 
cinemas e espaços culturais 
todos fechados. 

Por isso, vários espaços 
culturais da região estão tra-
zendo para a internet ativida-
des em várias formas de arte.

O Museu Lasar Segall, na 
Vila Mariana, tem optado 

por divulgar obras do artista 
lituano que viveu no bairro 
há 100 anos. As pinturas de 
diferentes estilos e materiais 
produzidos pelo artista são 
divulgadas com descrição 
da temática, técnicas, data... 
Um delicioso e interessante 
passeio pelo acervo. Siga @
MuseuLasarSegall no Insta-
gram e Facebook

A Casa das Rosas, além 
de estar promovendo lives, 
tem seguido sua vocação e 

indicado livros para ler na 
quarentena, especialmente 
do poeta Haroldo de Campos 
que inspira e dá nome ao 
acervo do espaço. Siga @
casadarosas e confi ra a vasta 
programação.

Já a Cinemateca, que tam-
bém fi ca na Vila Mariana, tem 
sugerido filmes de seu Ban-
co de Conteúdos Culturais, 
disponível gratuitamente na 
internet. Nas redes sociais, 
são dadas dicas de alguns tí-

tulos que integram o acervo, 
com link para conferir a obra 
cinematográfi ca. 

Essa semana, por exem-
plo, a sugestão foi para que 
o público descubra Gustavo 
Dahl (1938-2011) ao longo de 
sua trajetória como diretor, 
intelectual e gestor público, 
sempre defendeu um projeto 
político e sobretudo econômi-
co para o audiovisual brasilei-
ro.Entre 2008 e 2011, Gustavo 
Dahl confiou à Cinemateca 

Brasileira a preservação de 
seu acervo fílmico e docu-
mental. E trouxe o link para o 
diretor http://www.bcc.org.
br/colecoes/gustavodahl.

Para seguir todas as dicas 
procure nas redes sociais @
cinematecabr

Todas as unidades do Sesc 
também estão fechadas. Mas, 
a rede está com uma vasta e 
diversificada programação 
para curtir online, inclusive 
com atividades físicas, ofici-

nas artesanais e muita, mas 
muita música. O ideal é se-
guir a hashtag #SescAoVivo 
amplia, que proporciona o 
encontro do público com 
artistas das mais diversas lin-
guagens, em ambiente digital. 
É um show ao vivo diferente 
por dia, todos os dias!

Para acompanhar a agen-
da do #SescAoVivo nos canais 
@sescsp, siga instagram.com/
sescaovivo | youtube.com/
sescsp | facebook.com/sescsp
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A concessionária Enel (an-
tiga Eletropaulo) tem feito 
diversas podas pela cidade e 
abandona os galhos por dias 
em vias públicas. A informa-
ção foi dada no ano passado 
pelo prefeito Bruno Covas em 
entrevista ao jornal São Paulo 
Zona Sul. 

Há cerca de 20 dias, rela-
tam leitores, a concessioná-
ria deixou pilhas de galhos 
em três pontos diferentes 
das ruas Comendador João 
Gabriel e outros dois na Rua 
Domingos Osvaldo Bataglia, 
ambas em Mirandópolis.

Na Domingos Osvaldo Ba-
taglhia, os galhos chegavam a 
interditar a calçada, impedin-
do passagem de pedestres. 

As pilhas de galhos, já se-

cos e espalhados pelas vias, 
só foram retiradas essa se-
mana depois que o jornal São 
Paulo Zona Sul encaminhou a 
queixa à Subprefeitura de Vila 
Mariana. 

Procurada, a concessioná-
ria Enel se limitou a respon-
der, em nota, que a recolha 
de resíduos de podas nos 
endereços citados é de res-
ponsabilidade da Prefeitura 
de São Paulo. 

A Subprefeitura de Vila Ma-
riana, por sua vez, contesta. 
Diz que a recolha de podas 
feitas por iniciativa da con-
cessionária - como é o caso 
das árvores podadas nas ruas 
Comendador João Gabriel e 
Domingos Osvaldo Bataglia, 
devem ser feitas pela própria 

concessionária em até 48 
horas após a execução do 
serviço. 

A equipe de agentes visto-
res também encontrou galhos 
abandonadas pela concessio-
nária na Avenida Conselheiro 
Rodrigues Alves, na Vila Ma-
riana. 

No total, segundo a sub-
prefeitura, foram aplicadas 
multas à concessionária em 
valor superior a R$ 16 mil re-
ais. 

Os moradores também se 
queixam de que a poda exe-
cutada pela Enel desestabiliza 
a árvore, por ser feita em “V”, 
ou seja, porque são remo-
vidos apenas os galhos que 
estão encostando na fi ação. 

Renata Esteves, advogada 

do Movimento Defenda São 
Paulo e que há anos acompa-
nha a questão do descuido 
com as árvores da cidade, 
disse em entrevista que, além 
de tirar a estabilidade das 
árvores, a poda em V abre 
espaço para pragas. 

Em entrevistas anteriores 
ao jornal São Paulo Zona Sul, 
diretores operacionais da 
Enel , por sua vez, garantiram 
que as podas seguem deter-
minações técnicas precisas e 
negaram que comprometam 
a saúde dos exemplares. 

Para pedir podas de árvo-
res ou reclamar dos serviços 
e de abandono de galhos em 
vias públicas, é preciso ligar 
para a central de atendimento 
da Prefeitura - 156. 

FAÇA UMA VISITA | 11 4972-7350

Programa Bilíngue
no contraturno

Inglês todos
os dias

Período
integral

Valorização
do esporte

Preço
justo

MOOCA(SP)  |  SANTO ANDRÉ  |  SÃO BERNARDO

A educação do seu filho é prioridade para
sua família? Para a Escola Vereda, sim!

Moradores reclamam de galhos 
deixados por 20 dias em vias

Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

Av. Senador Casemiro da Rocha, 1048

Mirandópolis - CEp-04047-002

pABX 5072-2020

CNpJ 48.552.178/0001-71

CCM 8.713-704-6

dIRETOR adMINISTRaTIVO

Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável

Ana Maria Fuster Coluccio

MTB 23.403

Distribuído gratuitamente

em dezenas de bairros da

zona Sul de São paulo

O jornal S. paulo Zona Sul não admite 

a publicação total ou parcial de suas 

matérias, para qualquer fim, sem prévia 

autorização documentada.

Impressão Gráfica OESp

As matérias assinadas e / ou em quadro 

caracterizam artigos ou publicidade, 

e não necessariamente expressam a 

opnião deste jornal

www.jornalzonasul.com.br

www.facebook.com/jornalspzonasul

email: falecom@jornalzonasul.com.br

twiter: @spzonasul

S.PAULO ZONA SUL

Localizada na Vila Clementi-
no, a Fundação Dorina Nowill, 
que há mais de 70 anos aten-
de pessoas com deficiência 
visual, lançou uma nova cam-
panha, solicitando doações. 

A proposta é auxiliar pes-
soas idosas que perderam a 
visão nessa fase da vida, com 
atendimento virtual para evi-
tar a depressão.. 

“Além de estarem no gru-
po de risco do coronavírus, 
sabemos que os idosos são 
os que mais sofrem com o 
isolamento social. Ficar tan-
to tempo dentro de casa, 
muitas vezes sem a presença 
e carinho físico dos filhos e 
netinhos, não é nada fácil pra 
eles. Agora imagine, além 
de ter que lidar com a perda 
da visão nesta fase da vida, 
ter que viver com todo esse 
transtorno por conta da pan-
demia… Infelizmente é o que 
ocorre com muitos idosos que 
a Fundação Dorina atende”, 

explica a campanha.
A campanha traz a história 

e a imagem de Dona Maria, 
que fi cou praticamente cega 
depois de um acidente de 
trânsito que causou o desco-
lamento de sua retina.

O apoio psicológico é um 
dos pilares do programa de 
reabilitação de pessoas cegas 
da Fundação, para evitar a de-
pressão e  mostrar que a vida 
continua com sentido. 

Ficar em casa neste mo-
mento é importantíssimo, 
mas para quem tem depres-
são, a quarentena se torna 
ainda mais difícil! Para  que 
esse público receba atendi-
mento psicológico à distân-
cia enquanto as atividades 
presenciais estão suspensas, 
a Fundação está pedindo do-
ações.

O processo é super simples 
e pode ser feito pela internet, 
pelo site: doeseguro.fundacao
dorina.org.br/

Fundação Dorina busca
doações para oferecer 
atendimento psicológico

Quase 500 municípios do 
Estado de São Paulo teriam 
votação, nas eleições de outu-
bro, por meio de confi rmação 
biométrica dos eleitores. Na 
capital, o cadastro das im-
pressões digitais está sendo 
feito paulatinamente e ainda 
não seria obrigatório, mas 
muitos moradores da capital 
que ainda têm título em ou-
tros municípios deveriam se 
cadastrar. 

Mas, essa semana, por con-
ta da pandemia de Covid que 
interrompeu o atendimento 
inclusive nos cartórios elei-
torais da capital, o Tribunal 
Regional Eleitoral de São Pau-
lo anunciou que não haverá 
cancelamento dos títulos de 
eleitores que não compare-
ceram ao cadastramento bio-
métrico obrigatório, realizado 
em 479 municípios paulistas 
em 2019. Assim, os eleitores 
dessas cidades poderão votar 
normalmente nas Eleições 
Municipais de 2020.

Vale ainda destacar que 
o registro das digitais, bem 
como a �orma de se identifi car 
na hora da votação e o próprio 
voto são feitos com as mãos, 
tocando superfícies tocadas 
por outras pessoas. Como 
será feito todo o processo 
de higienização, a cada voto? 

No entanto, após as elei-
ções, o eleitor deve regulari-
zar a situação com a Justiça 
Eleitoral. Isso porque, após a 

reabertura do cadastro elei-
toral em novembro, essas 
inscrições 
como canceladas.

O TRE de São Paulo tam-
bém anunciou que está manti-
da a suspensão do expediente 
presencial com a continuida-
de da prestação dos serviços 
eleitorais e execução de ati-
vidades inadiáveis de forma 
remota por prazo indetermi-
nado. 

A Resolução aprovada pre-
vê, ainda, a retomada dos pra-
zos dos processos eletrôni-
cos, judiciais e administrativos 
a partir de 4 de maio, sendo 
vedada a designação de atos 
presenciais. Já os prazos dos 
processos que tramitam em 
meio físico, na primeira e na 
segunda instância, seguem 
suspensos por tempo inde-
terminado.

As normas previstas na Re-
solução podem ser suspensas 
a qualquer tempo conforme 
mudanças no cenário da co-
vid-19 no país.

Atendimento ao eleitor
O eleitor também pode 

solicitar atendimento por 
meio do Título Net para a 
emissão do primeiro título 
(alistamento), a transferência 
do título para outra cidade 
e a revisão dos dados nos 
seguintes casos: mudança 
de zona eleitoral, em caso 
de justificada necessidade 
de facilitação de mobilidade 

Eleitores que não fi zeram biometria 
vão poder votar em outubro

do eleitor, para alteração de 
dados indispensáveis à expe-
dição de documentos ou ao 
exercício de direitos e para re-
gularizar inscrição cancelada. 

Para votar nas Eleições 
Municipais de 2020, a solici-
tação deve ser feita até 6 de 
maio, ou seja, quarta-feira da 
próxima semana. O endereço 
do formulário na internet é 
http://www.tre-sp.jus.br/elei-
tor/formulario-titulo-net.

Site
O Tribunal Superior Eleito-

ral lançou essa semana uma 
campanha para regularização 
eletrônica do título de eleitor, 
no endereço: http://www.
justicaeleitoral.jus.br/eleicoes/
atendimento/#atendimento-
-remoto. Diante da pande-
mia do novo coronavírus e 
o fechamento dos cartórios 
eleitorais, o TSE pede que os 
eleitores resolvam as pendên-
cias no documento de forma 
eletrônica, no site criado pelo 
tribunal.

O prazo vale para quem 

tem o título e para jovens de 
16 anos que vão votar pela pri-
meira vez e querem solicitar o 
documento. Os eleitores que 
estiverem com pendências 
no documento não poderão 
votar nas eleições de outubro, 
quando serão eleitos prefei-
tos, vice-prefeitos e verea-
dores nos 5.568 municípios 
do país.

�om o fi m do pra�o, o ca�
dastro eleitoral será fechado 
e nenhuma alteração será 
permitida, somente a impres-
são da segunda via do título 
será autorizada. A medida é 
necessária para que a Justiça 
Eleitoral possa saber a quan-
tidade de eleitores que estão 
em dia com o documento e 
poderão votar.

No ano passado, 2,4 mi-
lhões de títulos foram can-
celados porque os eleitores 
dei�aram de �otar e �ustifi car 
ausência por três eleições 
seguidas. Para a Justiça Elei-
toral, cada turno equivale a 
uma eleição.
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•ESPECIAL - CORONAVIRUS

Unifesp estuda efeitos da hidroxicloroquina
Com o intuito de avaliar 

os efeitos da hidroxicloro-
quina na possível prevenção 
de formas moderadas a gra-
ves da covid-19 em pacien-
tes com doenças reumáticas 
autoimunes que já utilizam 
o medicamento, a disciplina 
de Reumatologia da Escola 
Paulista de Medicina (EPM/
Unifesp) - Campus São Paulo 
integra um estudo multicên-
trico nacional, chamado Pro-
jeto Mario Pinotti II, liderado 
pela Sociedade Brasileira de 
Reumatologia (SBR) e que 
envolve 20 centros univer-
sitários brasileiros de nove 
estados e do Distrito Federal. 

No total, serão analisados 
três mil pacientes e seis mil 
familiares que tiveram con-
tato com esses indivíduos, a 
fi m de se comparar a taxa de 
infecção entre eles (de mode-
rada a grave). Pela Unifesp, 
espera-se a participação de 

mais de 300 pacientes e de es-
tudantes voluntários, os quais 
entrarão em contato com 
os participantes sob a orien-
tação dos docentes Edgard 
Reis, principal investigador 
da pesquisa na universidade, 
Marcelo de Medeiros Pinhei-
ro, também coordenador 
nacional do projeto pela SBR, 
e Emília Sato. 

O nome do projeto é uma 
homenagem a Mario Pinotti, 
médico sanitarista e estu-
dioso da cloroquina para o 
tratamento da malária, uso 
original da substância. Atual-
mente, ela também é admi-
nistrada em pacientes com as 
seguintes doenças autoimu-
nes: lúpus, artrite reumatoide, 
dermatomiosite e Síndrome 
de Sjogren, principalmente. 
Porém, não se sabe se essas 
med�ca��es poder�am ��� �e��
ciar negativamente a infecção 
e �em se a at���dade ��� ama�

tória das doenças autoimunes 
poderia ser considerada como 
fator de pior prognóstico aos 
pacientes com covid-19. 

“Até o momento, não têm 
sido relatados casos graves 
da covid-19 em pacientes com 
doenças autoimunes, como 
previamente esperado, uma 
vez que são pacientes com 
grau variável de imunossu-
pressão com o uso de imu-
nossupressores propriamente 
ditos ou agentes imunobioló-
gicos. Assim, essa observação 
clínica tem chamado a aten-
ção de reumatologistas sobre 
�m pote�c�a� e�e�to �e��fi co 
ou ‘protetor’ das medica-
ções usadas para o controle 
de atividade da doença so-
bre os desfechos da infecção 
pelo novo coronavírus (Sars-
-CoV-2)”, relata Pinheiro.

Complicações vasculares
Desde o começo da pan-

demia de coronavírus no Bra-

sil, pacientes internados no 
Hospital São Paulo (HSP/HU 
Unifesp) para tratamento da 
doença causada pelo vírus 
também têm relatado com-
plicações no sistema vascular. 
�er�fi ca�do a a�s��c�a de tra�
�a��os c�e�t�fi cos p����cados 
nessa área, pesquisadores da 
Disciplina de Cirurgia Vascular 
da Escola Paulista de Medicina 
(EPM/Unifesp), coordenados 
pelos docentes Luis Carlos 
Uta Nakano e Jorge Eduardo 
de Amorim, iniciaram um es-
tudo para relacionar as duas 
enfermidades.

“Mantendo o padrão da 
Unifesp em sempre atuar na 
vanguarda das pesquisas, 
formatamos esse trabalho 
inédito na literatura que trata 
especificamente das com-
plicações vasculares nos pa-
cientes graves de covid-19, e 
correlacioná-las com diversos 
fatores clínicos e terapêuticos 

Casas de repouso
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que possam influenciar na 
evolução desses casos”, ex-
plica Nakano.

O estudo é prospectivo 
observacional e já conta com 
50 participantes que estão 
internados nas unidades de 
terapia intensiva do HSP/HU 
Unifesp diagnosticados po-
sitivamente com a covid-19. 
No momento estão sendo 
verificadas a existência de 
complicações vasculares que 

possam ��� �e�c�ar �a e�o���
ção clínica e desfechos desfa-
voráveis.

Devido à urgência dos te-
mas relacionados ao corona-
vírus, o grupo fará um relato 
dos resultados parciais alcan-
çados e continuarão com a 
pesquisa em cima de dados 
nacionais, obtidos para uma 
maior compreensão deste 
comportamento.

Fonte: Unifesp

ODONTOLOGIA

Qual a durabilidade de 

um implante dentário?
Cuidar da dentição natural 

deve ser uma obsessão natu-
ral de todos. Manter limpos, 
usando fi o dental e garantin-
do três escovações diárias, 
visitar regularmente o den-
tista e cuidar da alimentação 
são atitudes fundamentais.

Mas, quando por algum 
motivo, perder algum ou 
vários dentes naturais, cer-
tamente os implantes den-
tários são o que existe de 
melhor na atualidade, repre-
sentam avanço da ciência e 
tecnologia em Odontologia. 

“É importante lembrar, 
entretanto, que os implantes 
exigem tantos ou mais cuida-
dos que os dentes naturais 
para ter durabilidade”, expli-
ca Dr. Danilo Racy, especia-
lista em implantodontia que 
tem consultório na região. 

“Há casos de pacientes 
que têm o implante há mais 
de 25 anos, mas outros que 
descuidam da higiene e dos 
cuidados perdem a coroa, 
que é o dente artifi cial. Mas o 
implante, continua no lugar”, 
explica o especialista. 

Na atualidade, é possível 
fazer implantes de um, vá-
rios ou mesmo de todos os 
dentes com colocação de 
prótese completa perma-
nente.  Além de resgatar a 
autoestima dos pacientes, a 
implantodontia garante mais 
saúde e qualidade de vida. 

Dr Danilo Racy mantém 
na região um Centro de Pós-
-Graduação de Dentistas na 
área de Implantes Dentários 
“Oferecemos implantes de 
alto nível e última geração, 
com custeio praticamente 

restrito ao material usado”, 
explica. 

Esse tipo de atendimento 
garante oportunidade de 
repor dentes perdidos, ou 
substituir pontes móveis, 
dentaduras ou próteses mal 
adaptadas por dentes fi xos, 
ou dentaduras abotoadas.

A colocação dos implantes 
é através de pequenas cirur-
gias, simples, sem dor, de 
modo que ninguém deixará 
de realizar seus afazeres no 
dia seguinte à colocação, 
nem fi cará sem seus dentes 
provisórios”, conclui.

Para agendar uma ava-
liação no curso de Pós Gra-
dução de Implantodontia, 
é necessário ligar para 
3277-2706 ou 3341-0304, 
em horário comercial, com 
Rose ou Márcia.

Fone: (11) 5083.8535
WhatsApp (11)97271-4850
www.atitudedeviver.com.br
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•ESPECIAL - CORONAVIRUS

Banco de sangue do Hospital S. Paulo está sem estoque 
Os estoques do Hemocen-

tro do Hospital São Paulo, 
na Vila Clementino, zeraram! 
Ao mesmo tempo em que a 
demanda aumenta, em tem-
pos de pandemia, as doações 
caem por conta do isolamen-
to social. Ligado à universi-
dade Federal de São Paulo/
Escola Paulista de Medicina, 
o hospital tem atendimento 
universal e gratuito pelo SUS 
e é um dos principais do país, 
atendendo pessoas das mais 
diferentes cidades.

Mas, é possível contribuir 
para reverter essa situação de 
maneira segura. Para preser-
var a saúde dos doadores da 
contaminação pelo coronaví-
rus e ajudar no reabastecimen-
to do banco, os atendimentos 
estão sendo previamente 
agendados pelo telefone (11) 
5576-4240, opção 1, de se-
gunda a sexta das 8 às 17h30.

Para doar é necessário 
ter entre 16 e 69 anos, pesar 

mais de 50 kg, estar em boas 
condições de saúde e alimen-
tado. Se estiver com gripe 
ou resfriado, não deve doar 
temporariamente.

Se é um doador ou tem 
condições, doe. Se não, es-
palhe a informação entre 
amigos para contribuir.

O Hemocentro fi ca na Rua 
Diogo de Faria, 824 - Vila Cle-
mentino. Telefone: 5576-4240

A doação
Doar sangue é seguro e 

quem doa uma vez, não é 
obrigado a doar sempre. No 
entanto, é muito importante 
que pessoas saudáveis doem 
regularmente. Se você quer 
ser um doador voluntário de 
sangue, leia abaixo algumas 
orientações antes de decidir 
pela sua doação

Uma informação impor-
tante é que a doação não é um 
meio para se testar para AIDS 
ou outro agente infeccioso, 
pois há um período entre a 

infecção e a sua identifi cação 
pelos exames laboratoriais, 
chamado de Janela Imunoló-
gica, que pode variar de se-
manas a meses dependendo 
do tipo de agente infeccioso. 
Durante o período de janela 
imunológica os testes labora-
toriais revelam-se negativos e 
o agente infeccioso pode ser 
transmitido através da trans-
fusão de sangue.          

Portanto, se você estiver 
em dúvida se pode ou não 
doar sangue, tire suas dú-
vidas 5576-4240 - Opção 1. 
Da sinceridade e consciência 
do doador pode depender a 
saúde de quem receberá a 
transfusão de sangue.

Há critérios que permitem 
ou que impedem uma doação 
de sangue, que são determi-
nados por Normas Técnicas 
do Ministério da Saúde, e 
visam à proteção ao doador 
e a segurança de quem vai 
receber o sangue.
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Requisitos básicos
-  Portar documento ofi cial 

de identidade com foto (iden-
tidade, carteira de trabalho 
certificado de reservista ou 
carteira do conselho profis-
sional)

-  Estar bem de saúde
-  Ter entre 16* e 69 anos 

(incompletos) | * jovens com 
16 e 17 anos podem doar com 

autorização dos pais e/ou 
responsáveis legais

-  Pesar no mínimo 50 Kg
-  Não estar em jejum (evi-

tar apenas alimentos gordu-
rosos nas 3 horas que antece-
dem a doação)

COMO DOAR
Há 3 principais tipos de 

doação: de sangue total, por 
aférese e doação autóloga.

Doação de Sangue Total: 
é a doação habitual, onde até 
450 ml de sangue são coleta-
dos em uma bolsa produzida 
com materiais e soluções que 
permitem a preservação do 
sangue. Os homens podem 
doar de 2 em 2 meses, até 4 
vezes ao ano e as mulheres 
podem doar de 3 em 3 meses 
até 3 vezes ao ano.

APARELHOS AUDITIVOS

•Aparelhos Auditivos
•Baterias e Consertos 
•Tampões de Natação e Antirruído

CARTELAS DE BATERIAS
PREÇO PROMOCIONAL

R$ 9,00

Av. Onze de Junho, 357 - V. Clementino 
Tel.: 3211-7105 - WhatsApp: 96353-1435
www.centroauditivoaudifone.com.br
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