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Obras da Linha Ouro - 17 
interditam Marginal e seguem 
sem previsão de conclusão

O Governo do Esta-
do anunciou que a capi-
tal paulista pode reabrir 
parte do comércio já na 
segunda-feira, dia 1 de 
junho. Mas, o prefeito 
Bruno Covas diz que a 
quarentena por enquan-
to segue sem alterações. 
Representantes dos se-
tores liberados - conces-
sionárias, imobiliárias, 
lojas e shopping centers 
- deve apresentar pla-
nos de reabertura para 
avaliação da Vigilância 
Sanitária. Estabeleci-
mentos dos setores de 
gastronomia e beleza 
só poderão reabrir na 
próxima etapa do Plano 
de Retomada. Parques, 
teatros e espaços cul-
turais, só na última eta-
pa. Escolas estão ainda 
em discussão.   Página 5

Quarentena: sem data para terminar

Nessa sexta, 29, o pre-
sidente do TSE, Luis An-
tonio Barroso, reúne-se 
com os presidentes da 
Câmara, Rodrigo Maia, 
e do Senado, Davi Al-
columbre, para discutir 
a necessidade de adiar 
as eleições municipais 
por conta da pandemia 
de Covid 21.  Página 3

Restaurante de comida chinesa 
distribui marmitas para 
pessoas em situação de rua
Página 4
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Futuro exigirá novas atitudes
Calcula-se que um terço 

da população mundial esteja 
em quarentena. O isolamento 
social não é simples e tem re-
percussões complexas como 
o afastamento de crianças e 
jovens das escolas e a impossi-
bilidade de famílias se encon-
trarem, provocando solidão 
em idosos.  Ao mesmo tempo, 
pode-se dizer que a pandemia 
está trazendo algumas lições e 
que novas atitudes serão for-
çosamente adotadas pela hu-
manidade - e elas passam por 
higiene, limpeza e respeito ao 
meio ambiente. 

Poluição
A pandemia de Covid 19 

mostrou, por exemplo, que 
a redução da circulação de 
automóveis e aviões, além da 
redução no ritmo industrial 
pelo planeta reduziram drasti-
camente os níveis de poluição 
do ar. Pesquisas internacionais 
mostram que sete milhões de 
pessoas morrem a cada ano, no 
planeta, por complicações deri-
vadas da poluição atmosférica.

O desa� o passa a ser buscar 
um equilíbrio entre produção, 
circulação e distribuição, em 
busca de mais saúde, evitando 
doenças respiratórias ou re-
sultantes de falta de higiene e 
saneamento básico.

O ser humano, portanto, 
em qualquer lugar do planeta 
afetado pela pandemia e por 
riscos de novas doenças, vai 
precisar reaprender a valorizar 
o ar limpo, a destinação correta 
dos resíduos em meio urbano e 
a produção sustentável de bens.

Animais
Vale ainda apontar que a 

própria Sars-Cov2, que ficou 
conhecida por Covid 19 ou 
novo coronavírus, é mais uma 
zoonose, ou seja, tem origem 
em animais, provavelmente 
derivada do morcegos ou al-
gum outro mamífero, como 

demonstram estudos recentes 
realizados por cientistas da Or-
ganização Mundial de Saúde.

“Nunca tivemos tantas opor-
tunidades para as doenças pas-
sarem de animais selvagens 
e domésticos para pessoas”, 
aponta a diretora-executiva 
do Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente 
(PNUMA), Inger Andersen. 
“A perda contínua dos espa-
ços naturais nos aproximou 
demasiadamente de animais e 
plantas que abrigam doenças 
que podem ser transmitidas 
para os seres humanos.”

 De acordo com o Pnuma, 
cerca de 60% das doenças in-
fecciosas humanas e 75% das 
doenças infecciosas emergentes 
são zoonóticas, ou seja, trans-
mitidas através de animais:  
ebola, gripe aviária, a Síndrome 
Respiratória do Oriente Médio 
(MERS), o Vírus Nipah, a Febre 
do Vale Ri� , a Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SARS), 
a Febre do Nilo Ocidental, o 
vírus zika e, agora, o coronaví-
rus – todos ligados à atividade 
humana. 

Para quem vive em meior 
urbanos, como a capital pau-
lista, ganha ainda mais impor-
tância a adoção de uma nova 
atitude de consumo, reduzindo 
a quantidade de carne nas refei-
ções, valorizando produtores 
locais e o pequeno comércio. 

A limpeza urbana também 
ganha mais destaque, já que 
muitas das zoonoses - como 
dengue - e também muitos 
animais sinantrópicos que 
transmitem doenças graves - 
como o rato - surgem a partir 
da sujeira espalhada pelas 
ruas. Vale destacar que em 
São Paulo, durante a pan-
demia, o total de resíduos 
domésticos não recicláveis 
caiu, bem como o total reco-
lhido das ruas nos serviços de 
varrição diária, por conta da 
menor circulação de pessoas.   

Resíduos
O meio ambiente, desde que 

protegidos seus ecossistemas, 
tem condições de se regenerar, 
mas para isso é preciso “reduzir 
o ritmo”.  

Durante o período de iso-
lamento social, � cou claro que 
algumas dessas mudanças são 
viáveis e que o equilíbrio é 
possível. A geração de resíduos 
está no centro dessa mudança, 
simboliza o encerramento do 
ciclo que se inicia na extração 
de matéria prima na natureza 
para consumo humano e pas-
sa para a produção de bens e 
alimentos.

Não só no Brasil mas em 
todo o planeta, a pandemia 
resultou em geração dos re-
síduos, demonstrando que as 
famílias em isolamento so-
cial e com redução na ren-
da gerada souberam apro-
veitar melhor seus recursos.

 Por outro lado, o volume de 
recicláveis cresceu, principal-
mente por conta da necessidade 
de usar descartáveis, incluindo 
aí as embalagens de produtos 
industrializados e de entrega de 
alimentos prontos (delivery).  

Novas 
escolhas
Essa carência vai ditar mu-

danças de rumo na sociedade? 
Provavelmente, sim. A pan-
demia está alterando a escala 
de importância de objetos, 
atitudes, programações e cer-
tamente vai alterar inclusive 
políticas públicas. 

Algumas coisas que já eram 
tendência, vão ter sua implan-
tação acelerada, certamente.

O trabalho remoto, a proxi-
midade entre casa e emprego, 
por exemplo, vão ser estimula-
dos e podem reduzir a deman-
da por transporte público e 
fortalecer laços comunitários, 
a implantação de novos negó-
cios de forma regionalizada.

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.

 Também deve ser ampliada 
a busca por produtos eletroe-
letrônicos, tanto para o lazer 
quanto para o trabalho, edu-
cação, compras, medicina... 

Computadores, celulares, 
televisores e aparelhos perifé-
ricos devem ter crescimento 
de vendas, o que exigirá dos 
consumidores mais atenção 
em suas escolhas: produtos 
mais duráveis, preocupação 
com o descarte futuro, privi-
legiando marcas que se en-
carregam da reciclagem dos 
componentes.

O mundo do consumo tam-
bém tende a ter mudanças, 
nem todas ainda previsíveis, 
mas com di� culdades na cir-
culação entre países, a produ-
ção local pode ser valorizada, 
o que protege a natureza de 
agressões e evita emissões de 
poluentes com menor trans-
porte das mercadorias.

O que fazer
Nesse novo cenário mun-

dial, que hábitos permanen-

tes o paulistano pode adotar 
para contribuir com um futuro 
melhor? Veja algumas ideias 
simples para reduzir a geração 
de resíduos no ambiente do-
méstico:

1. Separe os recicláveis dos 
resíduos comuns e veri� que em 
ecourbis.com.br/coleta/index.
html o dia e horário corretos 
para disponibilizar os resíduos 
para coleta.  Tanto a coleta sele-
tiva quanto a domiciliar tradi-
cional são serviços executados 
na zona sul paulistana pela con-
cessionária Ecourbis Ambien-
tal, com equipes e caminhões 
diferentes em datas diferentes. 

2. Evite o desperdício. 
Congele sobras de alimentos 
e aprenda novas receitas com 
cascas, talos e sementes. 

3. Pre� ra alimentos orgâ-
nicos e reduza o consumo de 
carne - uma boa ideia pode ser 
estabelecer um dia da semana 
para não comer nada de ori-
gem animal. 

4. Faça uma mini horta de 
temperos em casa, aprenda 

Tempo de vida do vírus é diferente em cada material
Muito ainda se está des-

cobrindo sobre o novo co-
ronavírus e a pandemia de 
Covid 19. Consenso entre 
especialistas, entretanto, é o 
fato de que o vírus se propaga 
no contato com gotículas no 
contato entre os seres huma-
nos. Os consumidores passa-
ram a adotar hábitos como o 
de higienizar as compras vin-
das do supermercado, para 
evitar que a contaminação 
dentro de casa.

Assim, uma atitude inte-
ressante é priorizar, nas com-
pras, material de mais fácil re-
ciclagem e em que o vírus não 
sobrevive por longos períodos.  
Ajuda no processo de higiene 

doméstica e separação interna 
da reciclagem. 

Pesquisadores da Univer-
sidade de Medicina de Grei-
fswald, na Alemanha, revisa-
ram 22 estudos técnicos para 
veri� car a persistência em 
13 superfícies diferentes dos 
coronavírus humanos conhe-
cidos antes do surgimento 
do novo coronavírus, como 
o Sars-CoV, Mers-CoV e 
HCoV. O alumínio foi o ma-
terial em que ele apresentou 
menor tempo de vida, onde 
o vírus sobrevive apenas de 
duas a oito horas. 

Já os cientistas dos Centros 
de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC), da Univer-

RECICLAGEM

jardinagem.
5. Aprenda a fazer artesa-

nato com material reciclável 
(potes, latas, caixas, garrafas) 
ou mesmo com itens não re-
cicláveis (roupas, cds e dvds, 
cacos de cerâmica e porcelana)

6. Doe aquilo que não é 
mais utilizado mas ainda está 
em bom estado: brinquedos, li-
vros, móveis, eletrodomésticos, 
roupas, calçados.

7. Prefira produtos natu-
rais - frutas em vez de sucos de 
caixinha, por exemplo) 

8. Dê preferência a produtos 
que usam embalagens que 
possam ser reaproveitadas em 
casa - como potes de plástico 
ou de vidro. 

9. Para embalagens que se-
rão encaminhadas à recicla-
gem, a preferência deve ser por 
papelão, alumínio e Pets. 

10. Valorize mais a expe-
riência (programas culturais, 
piqueniques, jantares) do que 
a posse de produtos que rapi-
damente se transformam em 
resíduos.

sidade da Califórnia, de Los 
Angeles, apontam que o vírus 
sobrevive por três dias no aço 
inoxidável, 72h no plástico 
e 24h no papelão. Se puder, 
deixe os recicláveis por um 
período antes de destiná-los 
à coleta seletiva.

Da mesma forma, quem 

tiver disponibilidade, ainda 
pode o material “de quaren-
tena” antes de disponibilizar 
para a coleta, ou seja, armaze-
nar por dois ou três dias antes 
de colocá-lo nas ruas. Depois, 
embale corretamente - quan-
do o saco atingir dois terços 
de sua capacidade deve ser 

bem fechado e só então dis-
ponibilizado para coleta. 

Na cidade de São Paulo, é 
verdade, para evitar que os 
catadores de recicláveis se 
contaminem ao manipula-
rem os itens doados, as coo-
perativas no momento estão 
com os trabalhos paralisados 
e a Prefeitura está oferecendo 
auxílio � nanceiro aos coo-
perados. A coleta seletiva e 
a reciclagem, entretanto, não 
pararam. O material é coleta-
do normalmente pela cidade 
e encaminhado para as Cen-
trais Mecânicas de Triagem, 
que fazem a separação por 
equipamentos óticos. 

Todos os pro� ssionais en-

volvidos no processo, ao mes-
mo tempo, usam uniformes 
e luvas que garantem o isola-
mento e a não contaminação. 

Ainda assim, alguns cuida-
dos são sempre importantes. 
Nunca misture lixo comum 
com o material reciclável e 
não coloque embalagens su-
jas, sem enxágue prévio.

A coleta seletiva na zona 
sul paulistana é feita pela con-
cessionária Ecourbis acon-
tece m datas diferentes, por 
equipes e caminhões diferen-
tes - con� ra o calendário em 
ecourbis.com.br/coleta/index.
html e coloque duas horas an-
tes, evitando também o conta-
to com as equipes de coletores.
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Várias interdições viárias 
têm acontecido na Marginal 
Pinheiros durante as madru-
gadas, nas últimas semanas. 
Têm sido colocadas estruturas 
de sustentação da linha, que é 
construída em suspensão, por 
sobre avenidas como a Mo-
reira Guimarães e a Avenida 
Jornalista Roberto Marinho. 

A Linha 17 - Ouro foi pro-
metida para a Copa do Mun-
do no Brasil, de 2014. Seria a 
conexão entre o Aeroporto 
de Congonhas e a malha me-
troviária e também com o 
estádio do Morumbi. Como 
houve a decisão de construir 
o Estádio em Itaquera, a linha 
deixou de ser considerada 
prioritária. 

Mas, é fato que o Governo 
do Estado sempre anunciou 
que o sistema de constru-
ção em monotrilho suspenso 
sobre pilastras, sem necessi-
dade de escavações como o 
metrô subterrâneo, seria mais 
rápido e barato - o que não 
aconteceu. 

A Copa de 2014 terminou, 
veio a de 2018 e as obras - que 
começaram em 2010 com pre-
visão de conclusão em quatro 
anos, já se arrastam por uma 
década completa.  

O Governo do Estado ale-
ga que a conclusão da Linha 
17 é uma de suas prioridades 
e que o avanço dos trabalhos 
“demonstra o comprome-
timento da Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos 
para não deixar nenhuma 
obra parada”. Informa tam-
bém que, em 2019, o Metrô 
rescindiu contratos paralisa-
dos dessa linha e retomou 
o processo de fabricação e 
fornecimento dos trens.

Obras da Linha Ouro seguem lentas
e sem data precisa para conclusão

•TRANSPORTES

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 mantém a quarentena na cidade   

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

Eleições municipais podem ser adiadas
Os presidentes do Senado, 

Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
e da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e uma comitiva de 
senadores e deputados têm 
reunião agendada com o novo 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Luís Ro-
berto Barroso, nessa sexta (29).

O objetivo da ida dos par-
lamentares ao TSE é cumpri-
mentar Barroso pela posse, 
mas no encontro eles tam-
bém devem levar ao ministro 
preocupação com o calendá-
rio das eleições municipais. 
Segundo o líder do PDT, se-
nador Weverton (MA), uma 
decisão sobre o adiamento do 
pleito de prefeitos e vereado-
res pelo Congresso só deverá 
ser tomada no fi m de junho.

Na semana passada, Alco-
lumbre chegou a anunciar a 
formação de uma comissão 
de deputados e senadores 
para discutir uma proposta de 
adiamento das eleições muni-

cipais em razão da pandemia 
do novo coronavírus. A inten-
ção, segundo ele, é discutir o 
texto com o TSE e só depois 
votar o adiamento na Câmara 
e no Senado.

Alternativas
Enquanto isso, o minis-

tro Barroso tem adiantado 
algumas alternativas para 
garantir a segurança sanitá-
ria dos eleitores. Uma delas, 
para reduzir aglomerações e 
a exposição de eleitores ao 
coronavírus, é determinar que 
as eleições municipais deste 
ano sejam feitas em dois dias 
de votação.

A medida, no entanto, 
exigiria um gasto adicional 
de R$ 180 milhões, segundo 
estimativa do tribunal. Dian-
te do quadro de crise fiscal, 
outra possibilidade, que não 
dependeria de aprovação do 
Congresso, seria expandir o 
horário de votação do plei-
to. “Em vez de irmos até as 

17h, irmos talvez até as 20h, 
e começar às 8h. Portanto, 
iríamos de 8h às 20h, com 12 
horas de votação. Essa é uma 
ideia, é uma possibilidade que 
não depende de lei. Podemos, 
nós mesmos, regulamentar 
no TSE”, explicou Barroso, 
sobre a hipótese.

Prorrogação de mandatos
Para o presidente do TSE, 

o órgão terá que ser “cria-
tivo e ousado para fazer as 
eleições sem colocar a saúde 
das pessoas em xeque”. Uma 
das principais preocupações 
de Barroso é não estender os 
mandatos dos prefeitos e ve-
readores. A medida, defendida 
por alguns parlamentares, na 
avaliação do ministro seria um 
“problema constitucional”.

Outra possibilidade, dis-
cutida no Congresso, propõe 
eleições no dia 15 de novem-
bro, agendando o segundo 
turno para o primeiro domin-
go de dezembro. 

Garante ainda que os tra-
balhos prosseguirão sem pre-
visão de novas interferências 
na circularão dos trens da 
CPTM. Banners, cartazes e 
funcionários têm sido cooca-
dos presentes nas principais 
estações da rede para orien-
tar os passageiros.

Para informações sobre 
o funcionamento das linhas 
ao longo das intervenções, 
os passageiros podem entrar 
em contato com a CPTM, 
por meio do 0800-055-0121. 
Informações sobre as obras 
da Linha 17-Ouro podem ser 
obtidas com a Central de 
Atendimento à Comunidade, 
do Metrô, pelos telefones (11) 
3371-7519 / 7520.

Linha 15 - Prata
Além dos atrasos na obra, 

o sistema de monotrilho traz 
outras desconfi anças.

A Linha 15 - Prata, que ope-
ra em sistema similar, está 
parada desde o dia 29 de fe-
vereiro, quando um pneu se 
soltou de um dos trens e caiu 
sobre a Avenida Sapopemba. 
Por sorte, ninguém se feriu, 
mas desde então as 10 esta-
ções da linha - inclusive três 
recém inauguradas - estão 
fechadas. Nessa quinta, 27 

de maio, foram feitos novos 
testes de segurança e a ex-
pectativa é de que a operação 
seja normalizada na segunda, 
1 de junho.  

O Governo informou, ain-
da em março, que acionaria a 
Justiça para cobrar do Consór-
cio CEML todos os prejuízos 
decorrentes da paralisação 
da Linha 15-Prata. A estimativa 
é que o prejuízo seja de R$ 1 
milhão diariamente pela pa-
ralisação recomendada pela 
empresa Bombardier.

“O maior prejuízo é a po-
pulação não ter a perspectiva 
de retorno de funcionamento 
do modal de transporte públi-
co, deixando trabalhadores e 
trabalhadoras sem o meio de 
transporte mais eficiente”, 
admitiu, na ocasião o Secretá-
rio dos Transportes Metropo-
litanos, Alexandre Baldy.

O Governo também anun-
ciou que faria pedido de 
declaração de inidoneidade 
para o consórcio, proibindo 
as empresas de celebrarem 
novos contratos com poder 
público em todo o Brasil.  O 
Metrô mantém um gabinete 
de crise e acompanhamento 
das atividades de investigação 
da causa do incidente.

•ELEIÇÕES 2020
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•CULTURA

•SOLIDARIEDADE

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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CHURRASCO
CONTRA-FILÉ C/ VINAGRETE
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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

Descrição da obra de Segall em áudio está disponível gratuitamente na internet
Descobrir o Museu Lasar 

Segall é uma experiência in-
crível e necessária. Além de 
conhecer o talento do artista 
plástico de origem lituana, o 
visitante conhece também 
a antiga residência dele, na 
Vila Mariana, bairro onde que 
escolheu para viver, há quase 
cem anos.

Mas, o Museu - como to-
dos os espaços culturais da 
cidade e do Estado - está fe-
chado e ainda sem data para 

reabrir. Só que agora, pela 
internet, qualquer pessoa 
poderá ter acesso a um im-
portante recurso, que está 
disponível já há mais de dez 
anos para quem visita o local: 
áudios que explicam cada 
uma das obras.

Basta entrar no site mls.
gov.br e acessar o Audioguia. 
A liberação dos áudios na in-
ternet foi feita na Semana Na-
cional dos Museus, em maio, 
e permite uma verdadeira 

viagem pela obra do artista 
sem sair de casa. Os áudios 
que integram o audioguia do 
museu – que foi  produzido 
em 2009 especialmente para 
a exposição de longa duração 
do acervo – está inteiramente 
disponível no site do museu.

Ao longo das imagens e 
dos áudios, contamos deta-
lhes das linguagens e narra-
tivas de Segall presentes nas 
obras, e deixamos nosso olhar 
se demorar um pouco mais 

nelas, assim como quando 
estamos no museu.

A seleção de obras abarca 
toda a vida e obra do artista 
através de suas pinturas, de-
senhos, esculturas e gravuras. 
Comenta suas preocupações 
estéticas dentro do contexto 
cultural da Arte Moderna e os 
assuntos que estiveram pre-
sentes em toda sua produção 
como família, maternidade, 
religião e as vulnerabilidades 
e desigualdades sociais.

Restaurante distribui marmitas 
para pessoas em situação de rua

do bem que partiu dos funcio-
nários certamente me sensibi-
lizou. Todos se voluntariaram”, 
emociona-se Tereza Wei.

As marmitas são monta-
das com comida brasileira, 
mesmo. “Mas logo pretendo 
mandar também um yakisso-
ba, que é nosso carro chefe, 
ou outros pratos orientais que 
produzimos aqui. Quem sabe 
eles não gostam?”, aposta 
Tereza.

O China Wei
O restaurante China Wei 

tem salão e, normalmente, 
oferece até rodízio da culiná-
ria chinesa. Mas, o forte da 
casa sempre foi o delivery, 
com entrega no formato de 
boxes chineses - aquelas caixi-
nhas que mesclam yakissoba 
ou  arroz chinês com delícias 
como frango xadrez, carne 
com brócolis, lombo ao curry 
e tantas outras opções. Devido 
ao fechamento do salão, mui-
tos clientes sentiram falta do 
rodízio. “Por isso, atendendo a 
pedidos, vamos passar a entre-
gar o rodízio em casa”, conta 
Tereza Wei. “Levamos todas 
as entradas e uma seleçãode 

pratos quentes que servem 
bem duas pessoas, por apenas 
R$ 69”, explica.  

É possível fazer os pedidos 
usando os aplicativos Uber
Eats e Rappi, ou atende por 
telefone (5581-1010), com pro-
moções bem saborosas. 

O China Wei fica na Rua 
Luís Góis, 1106 – Mirandópolis. 
Telefone: 5581-1010.  Abre às 
11h e fecha às 23h todos os dias 
e às 22h aos domingos.

Além da pandemia de Co-
vid, a cidade de São Paulo 
entra agora também na época 
das frentes frias, com o inver-
no se aproximando. E nesse 
cenário, como fi cam as milha-
res de pessoas em situação da 
rua na capital? 

Atendente no restaurante 
China Wei, da Rua Luís Góis,  
Cibele Akemi todos os dias via 
dezenas de pessoas em seu 
trajeto para casa, na região 
do Jabaquara. E se sensibilizou 
em imaginar como é ainda 
mais difícil para essa popula-
ção enfrentar a pandemia du-
rante a quarentena, com lojas 
fechadas, baixa circulação de 
pessoas, frio intenso...

“Ela propôs uma união, 
que nos mobilizássemos para 
produzir marmitas e levar a 
essas pessoas em situação tão 
vulnerável”, conta a proprie-
tária Tereza Wei. “Como em 
todo o planeta, o movimento 
comercial caiu. Mas, ainda as-
sim, me sinto privilegiada em 
poder estar trabalhando com 
delivery, num momento em 
que tantos restaurantes, bares 
e outros negócios estão fecha-
dos. Por isso, topei na hora”.

Todos os funcionários, ali-
ás, se dispuseram a participar e 
fazer esse esforço extra, pelo 
próximo. “A maioria das Orga-
nizações não governamentais 
que atende a moradores de 
rua atua na região central da 
capital. E esses que estão no 
trecho entre Praça da Árvore 
e Conceição recebem pouca 
atenção e apoio”, observou 
Cibele Akemi.

Os cozinheiros também 
se engajaram no projeto e as 
marmitas passaram a ser mon-
tadas em horários de folga ou 
intervalos. Toda a equipe par-
ticipa, inclusive da distribuição 
das refeições. “Essa corrente 

Navio de Emigrantes é uma das obras mais famosas de Segall
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•EDITAIS E BALANÇOS

Restaurantes, escolas e parques não têm previsão de abertura
Quando o Governo do Es-

tado anunciou que a capital 
seria incluída na zona laranja 
do , ou seja, na área onde 
poderá haver reabertura do 
comércio na próxima segun-
da, 1 de junho, a expectativa 
de muitos comerciantes era 
de já retomar as atividades.

No entanto, o prefeito 
Bruno Covas disse que tudo 
permanece como está, ou 
seja, apenas serviços essen-
ciais podem continuar abertos 
e prometeu fi scalização. 

Segundo Covas, para rea-

brir, entidades que represen-
tam os diferentes setores da 
economia devem apresenta-
ram planos com protocolos 
de segurança. Só depois de 
essa documentação ser ava-
liada pela equipe de Saúde 
e Vigilância Sanitária é que a 
abertura poderá ser decreta-
da - e o prefeito não deu data 
para isso ocorrer. 

A expectativa é de que a 
reabertura aconteça ainda 
antes do Dia dos Namorados. 
Por enquanto, nessa fase 2 - 
Laranja, estarão autorizados 

a abrir shopping centers, lojas 
de rua, concessionárias, imo-
biliárias e outros escritórios. 

O uso das máscaras conti-
nuará obrigatório ao longo de 
todo processo de retomada e 
posteriormente, também. 

Salões de beleza, clínicas 
estéticas, podólogos e outros 
serviços de beleza devem 
permanecer fechados. Bares, 
restaurantes, padarias e lan-
chonetes só podem continuar 
atendendo em sistema de 
delivery ou retirada. Esses 
setores só poderão abrir na 

fase 3 - Amarela, do chamado 
Plano São Paulo de retoma-
da da economia, ou seja, na 
etapa seguinte. Mas, prefeito 
e governador já avisaram 
que se os números voltarem 
a crescer, a cidade volta ao 
estágio anterior, ou seja, tudo 
fechado exceto os serviços 
essenciais.

No Plano anunciado essa 
semana, as Academias estão 
na fase 4 - verde, ou seja, só 
depois da reabertura segu-
ra de estabelecimentos dos 
setores gastronômico e de 

beleza, com manutenção dos 
números baixos de contágio, 
elas poderiam ser reabertas. 

Já parques, cinemas, te-
atros, espaços culturais, sa-
lões de festas e buff ets, bem 
como eventos de grande 
porte, públicos ou particula-
res, e shows só seriam libera-
dos na última fase do plano, 
sem qualquer expectativa 
de data.

O mesmo com relação às 
escolas  - ainda não se sabe 
quando as escolas e creches 
seriam reabertas. A discussão 

será realizada paralelamente, 
até porque a retomada do 
comércio vai levar de volta 
ao trabalho muitas mães e 
pais, deixando crianças e ado-
lescentes sem ter onde fi car. 
Vale destacar que avós estão 
evitando contato com o res-
tante da família para evitar o 
contágio pela Covid-19.

Na entrevista coletiva, o 
prefeito destacou que os se-
tores privados deverão mos-
trar também como garantir 
que não haja o desemprego 
da mulher trabalhadora. 

BALANÇO PATRIMONIAL MINISTÉRIO JEAME 

CNPJ: 60.557.204/0001-50 

ATIVO  
  

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 
DISPONÍVEL 695.906,28 

 
RECEITAS 

  CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 0,00 
 

DOAÇÕES RECEBIDAS 
 

325.908,75 

DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 
 

FINANCEIRAS 
 

22.561,64 
OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE 31,71 

 
NÃO OPERACIONAIS 

 
299,92 

VALORES A RECEBER NO LONGO PRAZO 0,00 
 

(=) RECEITA BRUTA 
 

348.770,31 

BENS IMOVEIS 0,00 
 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
 

215.111,23 
INVESTIMENTOS 0,00 

 
(-) DESPESAS FINANCEIRAS 

 
2.242,88 

IMOBILIZADO 78.517,29 
 

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 
 

0,00 

(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -72.298,61 
 

(=) SUPERAVIT OPERACIONAL 
 

131.416,20 

OUTROS ATIVOS PERMANENTES 98,96 
 

(=) SUPERAVIT DO EXERCICIO 
 

131.426,20 

TOTAL DO ATIVO 702.255,63 
 

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT ACUMULADO  
  

   
SUPERAVIT NO EXERCICIO ANTERIOR 

 
564.097,93 

PASSIVO 
  

SUPERAVIT DO EXERCICIO 
 

131.426,20 
FORNECEDORES 0,00 

 
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 

 
0,00 

TÍTULOS A PAGAR 0,00 
 

SUPERAVIT ACUMULADO 
 

695.514,13 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 6.741,50 

    

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0,00 
 

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 
 

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2.019. 
  SUPERAVIT ACUMULADO 695.514,13 

    TOTAL DO PASSIVO 702.255,63 
 

MINISTÉRIO JEAME 
  

   
PRESIDENTE: REGINA MEIRE DO NASCIMENTO    B) EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO 

    
        CRC-1SP 221344/O-2 
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CNPJ: 64.180.383/0001-00 – Inscr. Estadual: isenta

R. Capitão Cavalcanti, 145 – Vila Mariana - São Paulo/SP
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

•CORONAVÍRUS

FÓRUM DAS ONG AIDS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 02.736.953/0001-4 -

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019
BALANÇO PATRIMONIAL 

Balanço Patrimonial Página:  1

CNPJ: 02.736.953/0001-48 FORUM DAS ONG AIDS DO ESTADO DE SAO PAULO
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO
ATIVO 274.090,04

ATIVO CIRCULANTE 134.581,12
DISPONIBILIDADES 134.581,12

CAIXA GERAL 25.852,44
Caixa 25.852,44

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 108.728,68
Banco do Brasil Cta 100880/3 9.882,21
Banco do Brasil Cta 7492/6 84.486,07
Banco do Brasil Cta 7035/1 14.360,40

ATIVO NÃO CIRCULANTE 139.508,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 139.508,92

EXERCÍCIO FUTURO CUSTO DE PROJETOS 139.508,92
Proj Cartografando 1628/4 5.768,08
Proj Controle Social 7492/6 77.657,39
Proj Hepatite C 7035/1 54.079,64
Proj Levis 2.003,81

PASSIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 274.090,04

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 139.508,92
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 139.508,92

REPASSE DE VALORES PARA PROJETOS 139.508,92
Proj Cartografando 1628/4 5.768,08
Proj Controle Social 7492/6 77.657,39
Proj Hepatite C 7035/1 54.079,64
Proj Levis 2.003,81

PATRIMÔNIO SOCIAL 134.581,12
RESERVAS DE CAPITAL 134.581,12

SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO 134.581,12
Superávit Acumulado 134.581,12

RUA CONS MOREIRA DE BARROS 2062  - SÃO PAULO - SP - 02430-000 - Fone: (11)3985-3167
R DALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL
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São Paulo, 31 de dezembro de 2019
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Médicos farão “live” em prol do Hospital São Paulo
As lives com apresenta-

ções artísticas têm represen-
tado um dos principais en-
tretenimentos durante esse 
período de isolamento social. 
E no próximo domingo, 31, 
uma especial recheará a pro-
gramação musical. É quando 
se apresenta o “Doutores 
do Samba”, criado por 12 
médicos que se conheceram 
durante o curso na Escola 
Paulista de Medicina da Uni-
versidade Federal de São 
Paulo (EPM/Unifesp).

 A live, que marca o reen-
contro do grupo depois de 
anos de dedicação exclusiva 
à carreira médica, é desti-
nada para arrecadação de 
recursos e de equipamentos 
de proteção individual para 
os profi ssionais de saúde do 
Hospital São Paulo, hospital 

universitário (HSP/HU Uni-
fesp).

O grupo “Doutores do 
Samba” nasceu em 2002, 
como uma forma de reunir 
amigos, então estudantes 
da EPM. Inicialmente, os en-
contros aconteciam na As-
sociação Atlética, mas logo 
ganharam os bares próximos 
da Vila Clementino, onde está 
sediada a Unifesp e o Hospi-
tal São Paulo.

Em pouco tempo e já com 
um público fi el, a banda pas-
sou também a se apresentar 
em casas de eventos maio-
res, tocando clássicos do 
samba que marcaram época, 
além de sucessos do mo-
mento.

Contudo, o passar dos 
anos, o avanço na profi ssão e 
na vida pessoal fi zeram com 

que as apresentações fi cas-
sem cada vez mais raras. O 
samba era esporádico, embo-
ra a união e amizade dos ago-
ra doutores se mantivessem. 
Foi num desses encontros 
que veio a ideia de uma live 
com fi ns de arrecadação para 
o hospital.

“Sabemos das dificulda-
des que os profissionais de 
saúde passam todos os dias 
na linha de frente ao com-
bate à covid-19 para garantir 
atendimento de excelência, 
que é uma marca da institui-
ção. Muito do que somos e 
do que conquistamos deve-
mos à EPM e ao Hospital São 
Paulo, onde aprendemos ana-
tomia, fi siologia, patologia e 
também o respeito, o carinho 
e a busca pelo melhor para 
nossos pacientes. Vimos, 

então, uma oportunidade de 
ajudar a fazer a diferença e, 
de alguma forma, retribuir 
tudo o que a universidade 
proporcionou para nossas 
vidas”, explica Eduardo Suñe 
Christiano, médico ortope-
dista e um dos integrantes 
da banda.

Além do ortopedista, ci-
rurgiões plásticos, cardiolo-
gistas, oftalmologistas e uro-
logistas compõem o grupo 
dos médicos sambistas.

Serviço:
“Doutores do Samba” 
Live – Juntos pelo Hospital 

São Paulo - Domingo, dia 31 de 
maio. A partir das 16h, nos ca-
nais “Doutores do Samba” no 
YouTube / Vimeo / Instagram.

Fonte: Unifesp/
Denis Dana

Casas de repouso

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem
Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional)
- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)
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Estética e Saúde

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.


