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Festas juninas esse ano vão ser 
em casa. Paróquias oferecem 
cestas e quitutes online

Mil profissionais de 
saúde que atuam na linha 
de frente vão ser volun-
tários para receber doses 
de uma vacina, em fase 
de testes para preven-
ção da Covid 19 em São 
Paulo. Os testes serão 
conduzidos pelo Centro 
de Referência para Imu-
nobiológicos Especiais 
da Unifesp (Universidade 
Federal de São Paulo), na 
Vila Clementino. A vaci-
na foi desenvolvida pela 
Universidade de Oxford, 
na Inglaterra, e agora 
vários países vão parti-
cipar da fase de testes 
para comprovar sua efi -
cácia. O Brasil foi um dos 
países escolhidos para 
a fase de testes porque 
a curva do número de 
casos ainda está ascen-
dente no país.   P����� 6

Unifesp fará testes da vacina de Covid

Embora tenha prome-
tido à atriz Regina Duarte 
que seria nomeada para 
a direção da Cinemate-
ca, na Vila Mariana, o 
Governo Federal agora 
quer manter o espaço 
fechado e inativo até 
o fim do ano.  P����� 2

No Planalto Paulista, casa de 
carnes oferece combo
promocional, em 3 vezes
Página 4
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Governo Federal quer manter 
Cinemateca fechada em 2020

Manifestação
Essa semana, um protesto 

aconteceu em frente à Cine-
mateca para protestar por 
seu abandono pelo Governo. 
A Cinemateca está sob admi-
nistração independente da 
Acerp (Associação de Comu-
nicação Educativa Roquette 
Pinto) até o fi nal do ano. 

A expectativa é de que o 
Governo mantenha as portas 
fechadas até o fi nal do ano 
quando, em defi nitivo, se en-
cerraria o contrato que com a 
entidade.

Acredita-se que o Governo 
Federal pretende voltar a as-
sumir a gerência do local sem 
nem mesmo pagar os valores 
devidos à Acerp, estimados 
em 11 milhões de reais.

A entidade alega que nem 
as contas de energia elétrica 
têm sido pagas e teme pela 
manutenção do acervo da 
Cinemateca, muito sensível e 
que precisa de manutenção 
permanente. Já houve in-

cêndio no local em 2016 que 
destruiu mais de mil rolos de 
fi lmes. 

Já o destino da atriz Regi-
na Duarte ainda é desconhe-
cido - não se sabe se o go-
verno planeja que ela passe 
a assumir a direção de uma 
Cinemateca reestatizada em 
2021. Mas, até lá, deve conti-
nuar recebendo salário, em 
torno de 15 mil reais mensais, 
em algum cargo de confi ança 
no Ministério do Turismo.-

A Cinemateca Brasileira é 
uma das maiores do mundo e 
essa semana várias entidades 
congêneres no planeta assi-
naram um manifesto em sua 
defesa. Existe desde 1946 e 
mantém toda memória do 
cinema nacional, além de 
um banco de conteúdos bas-
tante diverso que tem, entre 
outras preciosidades, todo o 
acervo da extinta TV Tupi. 

Ocupa um prédio que, por 
sua vez, é outro patrimônio 
histórico, arquitetônico e cul-

Dia 20 de Maio, a atriz Re-
gina deixou a Secretaria Es-
pecial de Cultura, depois de 
apenas 70 dias à frente do 
órgão. “Regina Duarte rela-
tou que sente falta de sua fa-
mília, mas para que ela possa 
continuar contribuindo com 
o governo e a cultura bra-
sileira, assumirá, em alguns 
dias, a Cinemateca em SP. 
Nos próximos dias, durante 
a transição, será mostrado 
o trabalho já realizado nos 
últimos 60 dias”, anunciou o 
presidente pelo Twitter.

Na mesma publicação, Re-
gina Duarte aparece em um 
vídeo ao lado do presidente 
comemorando a mudança. 
“Acabo de ganhar um pre-
sente, que é o sonho de toda 
pessoa de comunicação, de 
audiovisual, de cinema, de 
teatro. Um convite para fazer 
Cinemateca, que é um braço 
da cultura que funciona em 
São Paulo. É um museu de 
toda fi lmografi a brasileira. 
[Vou] fi car ali secretariando o 
governo, dentro da Cultura na 
Cinemateca. Pode ter presen-
te melhor que esse? Obriga-
da, presidente!”, disse a atriz.

No entanto, até agora, 
a atriz não foi ofi cialmente 
demitida, não assumiu a Ci-
nemateca, nem apresentou 
o prometido balanço de seu 
período como Secretária. 

De acordo com o colunis-
ta Ricardo Feltrin, do portal 
UOL, aliás, o presidente teria 
desistido de nomear Regina 
Duarte para a direção do es-
paço cultural localizado na 
Vila Mariana e pretende fe-
char a Cinemateca.

Obras de unidade de saúde 24h 
são retomadas no Jabaquara

tural da cidade - o antigo Ma-
tadouro, restaurado na déca-
da de 1990 para não só passar 
a abrigar esse acervo como 
também se transformar em 
espaço cultural para exibição 
de fi lmes, eventos etc. 

Prédio histórico da Vila 
Mariana abriga acervo sensível 
e que corre risco agora. 
Promessa de que atriz Regina 
Duarte assumiria o espaço não 
deve se concretizar

•OBRAS

A Prefeitura de São Paulo 
iniciou a retomada das obras 
para construção da Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA) Jabaquara, na Rua 
Cruz das Almas, anexo ao 
Hospital Municipal, na Zona 
Sul da capital. O prefeito 
Bruno Covas e o secretário 
municipal de Saúde, Edson 
Aparecido, vistoriaram a área 
na manhã desta quarta-feira 
(03/06). A unidade contará 
com 20 novos leitos e auxi-
liará no atendimento de saú-
de de média complexidade, 
agregando aos serviços da 
rede de atenção básica e hos-
pitalar da região.

Segundo o prefeito Bruno 
Covas a retomada da obra 
no Jabaquara contará com 
um investimento de R$ 4,7 
milhões para ser concluída. 
O trabalho contará com re-
cursos da Prefeitura de São 
Paulo e do Governo Federal 
e a expectativa é conseguir 
entregar a nova UPA ain-
da este ano. “Essa é a sexta 
UPA que nós retomamos. As 
seis foram licitadas em 2014 
e as obras foram paradas em 
2016. Aqui (Jabaquara) nós 
tínhamos praticamente R$ 

2,1 milhões enterrados que 
não foram revertidos para 
população”, explicou Bruno 
Covas.

A UPA Jabaquara terá 
aproximadamente 2 mil m² 
com dois pavimentos e será 
equipada com 7 leitos de ur-
gências, sala de ortopedia, 
raio-x, sala de gesso, suturas, 
esterilização e expurgo, tria-
gem, 6 consultórios médicos, 
1 consultório odontológico, 
sala de medicação, 7 poltro-
nas de inalação adulto e 7 in-
fantis, coleta de exames, sala 
de eletro cardiograma, 2 sa-
las de avaliação, 14 leitos de 
observação adulto e 4 infantil 
e 2 salas de isolamento. Além 
disso, contará com farmácia, 
serviço social, ouvidoria e 
áreas administrativas. Tam-
bém possuirá aquecimento 
solar e utilizará água de reuso.

A obra faz parte da reto-
mada de seis unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) 
na capital. As outras UPA’s 
com obras retomadas estão 
nas regiões de Parelheiros, 
Mooca, Cidade Tiradentes, 
Vila Mariana e City Jaraguá. 
As unidades atenderão 24 ho-
ras, todos os dias.
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Em tempos de pandemia, 
reinvenção é a palavra - até 
mesmo em se tratando de 
cultura. Com cinemas, tea-
tros, shows, museus, casas 
noturnas, tudo paralisado, 
vem aí uma novidade que vai 
dar um alento aos fãs de pro-
gramações de arte. A cidade 
vai resgatar a ideia de drive-in. 
De acordo com o Governo do 
Estado, as primeiras progra-
mações serão de cinema, mas 
há ideias de promover shows 
e outros espetáculos também 
para que possam ser conferi-
dos de dentro do carro.

Já em 16 de junho, a área 
externa do Memorial da Amé-
rica Latina vai se transformar 
em Cine Belas Artes. E em 
breve a ideia pode ser esten-
dida ao Alianz Park - arena do 
Palmeiras, ambos na região 
da Barra Funda. 

O Belas Artes drive-in segui-
rá protocolos rigorosos de saú-
de, com regras de distancia-
mento social, higiene, limpeza 
de ambientes, comunicação 
e monitoramento. Entre os 
cuidados obrigatórios estão a 
distância mínima de 1,5 metro 
entre pessoas e carros em 
todos os ambientes, máximo 
de quatro ocupantes no carro, 
pagamentos via aplicativo, 
exigência do uso de máscaras 
e aferição de temperatura 
de funcionários e clientes.

“Trata-se de um evento 
seguro para o público e os 
funcionários, e tem tudo para 
se tornar uma das principais 
formas de lazer e diversão en-
quanto a pandemia não passa 
completamente”, afi rma o Se-
cretário de Cultura e Economia 
Criativa, Sérgio Sá Leitão.

São Paulo ganha cine drive-in 
a partir de 16 de junho

•CULTURA

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

Eleitores podem regularizar situação 
com pedido de certidão provisória

O eleitor que não regulari-
zou, até 6 de maio, sua situação 
eleitoral por não ter votado 
ou justifi cado nas três últimas 
eleições pode obter a certidão 
circunstanciada, caso necessite 
do documento para o exercício 
de seus direitos. O jovem que 
não se alistou no prazo tam-
bém pode solicitar a certidão 
provisória.

É necessário enviar o pedi-
do por e-mail para o cartório 
eleitoral do seu domicílio. O 
endereço é zeXXX@tre-sp.
jus.br, substituindo XXX pelo 
número da zona eleitoral com 
três dígitos.

O eleitor que não justifi cou 
o voto deve pagar a multa 
referente à cada turno da elei-
ção para obter a certidão. O 
pagamento é reconhecido 
automaticamente no sistema 

da Justiça Eleitoral após cerca 
de 48 horas do efetivo reco-
lhimento, sem necessidade de 
que o eleitor envie o compro-
vante. O pagamento da multa e 
a obtenção da certidão circuns-
tanciada eleitoral, caso o eleitor 
esteja com o título cancelado, 
não o habilita a votar, sendo 
necessário o comparecimento 
ao cartório eleitoral após as 
eleições para a regularização 
total de sua situação.

Serviços Eleitorais
A Justiça Eleitoral oferece 

diferentes serviços para o ci-
dadão no site (www.tre-sp.jus.
br), como as certidões de quita-
ção eleitoral, crimes eleitorais, 
fi liação partidária, negativa de 
alistamento eleitoral e compo-
sição partidária. Para o eleitor 
que estava fora do país na data 
das eleições 2018, pode justi-

Para garantir o distancia-
mento, o acesso ao áudio do 
fi lme será obtido por meio do 
rádio do próprio carro, sinto-
nizado via FM – o método de 
transmissão é um dos diferen-
ciais do projeto. Há também 
a opção de escutar a exibição 
por meio de um smartphone. 
A posição dos carros em fi la 
será organizada pela equipe 
do evento, que posicionará 
carros maiores, do tipo utili-
tários, na lateral do espaço, 
para melhor visibilidade dos 
demais. Os banheiros dispo-
nibilizados durante a exibição 
serão higienizados a cada uso. 
Dispositivos de álcool em gel 
estarão disponíveis no local.

Além dos fi lmes propostos 
pela programação do evento, 
haverá uma seleção de músi-
cas que ambientam a noite 
de maneira especial, antes do 
início do fi lme.

Programação
Mantendo suas principais 

características, o Belas Ar-
tes inicia as atividades em 
formato drive-in no dia 16 
de junho, com programação 
que inclui fi lmes como “Bat-
man, O Cavaleiro da Noite” e 
“A Origem”, de Christopher 
Nolan, “Laranja Mecânica”, 

“O Iluminado”, “2001 – Uma 
Odisseia no Espaço” e “De 
Olhos Bem Fechados”, de 
Stanley Kubrick.

O espaço promoverá tam-
bém uma semana temática 
com filmes de Tim Burton e 
seu universo, em que serão 
exibidos quatro filmes do 
diretor e “O Gabinete do Dr. 
Phibes”, com Vicent Price, e 
o ainda inédito nos cinemas 
brasileiros “Apocalipse Now 
– Final Cut”, obra-prima de 
Francis Ford Coppola, total-
mente restaurado e com som 
remasterizado, com 30 minu-
tos a mais do que a versão 
original lançada em 1979.

Serviço
Belas Artes Drive-In
Onde: Memorial da Améri-

ca Latina – Av. Auro Soares de 
Moura Andrade, 664 – Barra 
Funda – São Paulo/SPQuando: 
a partir de 16 de junho, de 
terça a domingo. Horários: 
definidos de acordo com a 
duração dos fi lmes. Ingressos 
e combos deverão ser adquiri-
dos antecipadamente através 
do site do Petra Belas Artes. 
Capacidade para 100 carros. 
Para programação completa 
e classifi cação indicativa dos 
fi lmes, consulte o site: www.

•ELEIÇÕES 2020

ficar a ausências às urnas no 
prazo de 30 dias, contados do 
retorno ao Brasil, pelo Sistema 
Justifi ca.

O eleitor pode baixar, ainda, 
o aplicativo da Justiça Eleitoral 
e-título, disponível nas lojas 
Google Play e App Store. O e-
título é a versão digital do título 
de eleitor e oferece informa-
ções sobre situação cadastral, 
zona eleitoral e seção de vota-
ção, entre outras. 
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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

Subprefeitura de Vila Mariana remove duas árvores de EMEI na Chácara Inglesa
As aulas estão suspensas, 

mas as atividades da Prefei-
tura e de muitos funcionários 
públicos, não. Na região da 
Chácara Inglesa, a situação 
de uma escola municipal vinha 
preocupando não só a própria 
comunidade escolar como 
também a vizinhança. Duas ár-
vores imensas apresentavam, 
segundo a própria Prefeitura, 
risco de queda.

Na tarde dessa quinta, 4 
de junho, equipes da Subpre-

feitura de Vila Mariana estive-
ram no local para a remoção 
de um abacateiro e de uma 
tipuana que colocavam em 
risco os alunos e professores 
da Escola Municipal de Edu-
cação Infantil (EMEI) Tenente 
Paulo Alves.

Em dezembro de 2019, o 
tronco de uma outra árvore 
que ficava na praça ao lado 
da escola caiu e danificou o 
telhado da unidade. A árvore 
que causou o incidente já ha-

via sido removida no começo 
deste ano.

“Doeu na alma ver a gigan-
tesca árvore sendo cortada, 
mas foi necessário para ga-
rantir a segurança de nossas 
crianças e servidores. Seus 
troncos servirão de mesa e 
bancos e saberemos aprovei-
tar o espaço deixado por ela. 
Trabalho executado, confor-
me compromisso da subpre-
feitura”, disse a diretora da 
EMEI, Mara Zago.

Combo promocional de carnes 
nobres pode ser parcelado em 3x

a casa há mais de 20 anos.
Grelhados
A tradicional casa de car-

nes do Planalto Paulista não 
vende só carnes em “natura”. 
ou seja, cruas. Ali também são 
produzidos diariamente espe-
tinhos de diversos sabores, 
já grelhados, que podem ser 
uma ótima opção para fi ns de 
semana, jantares, acompanha-
mento do almoço... 

A casa conta também com 
churrasqueira própria, onde 
são preparados espetinhos 
dos mais diferentes tipos e 
também carnes nos fi nais de 
semana, como picanha, fral-
dinha, galeto, cupim (super 
macio, no “bafo”), costela, 
linguiças…

Um dos destaques que 
tem feito bastante sucesso 
com a clientela é a costelinha 

suína, sem osso, que vem com 
aquela casquinha irresistível, 
em pururuca. Só mesmo en-
comendando e provando pra 
conferir...

Outra atividade forte da 
Ceci Grelhados e Buffet é a 
organização de churrascos em 
eventos diversos, aniversários, 
casamentos - de diferentes 
portes e com pacotes adequa-
dos conforme o número de 
convidados.

Para quem está planejan-
do eventos para o segundo 
semestre, na retomada pós 
pandemia, uma ótima dica 
para já garantir a contrtação.

A Ceci Grelhados fica na 
Avenida Afonso Mariano Fa-
gundes, 1349 – Planalto Pau-
lista, en frente à padaria Ceci. 
Mais informações pelos tele-
fones: 2276-7901 e 2275-8219. 

Pode ser para um churras-
co, pode ser para experimen-
tar novas receitas ou para 
planejar o cardápio de muitas 
refeições da família. De um 
jeito super prático, seguro e 
de qualidade, o Ceci Açougue 
& Grelhados montou um kit 
de produtos com preço pro-
mocional, que vem embalado 
a vácuo em várias porções e 
pode ser parcelado em três 
vezes no cartão de crédito. 

O “combo” reúne: 
- 1 kg de filé mignon em 

bifes
- 1 kg de filé mignon em 

formato medalhões
- 1 kg de fi lé mignon corta-

do para estrogonofe
- 1 kg de miolo de alcatra
- 1 kg de filé de peito de 

frango
- 1 kg de coxão mole moído
- 1 kg de coxão mole em 

cubos
Todos os items vêm sub-

divididos em dois pacotes de 
500g cada, embalados a vá-
cuo, facilitando a organização 
no freezer e o planejamento 
do cardápio.

O valor total é de R$ 315 
e pode ser parcelado em até 
três vezes no cartão. A entre-
ga pode ser feita em sua casa, 
sem custo, ou o cliente pode 
retirar no local - Avenida Afon-
so Mariano Fagundes, 1349 - 
Planalto Paulista (esquina com 
Avenida Ceci).

“A Ceci Grelhados só tra-
balha com carnes de primeira 
linha, selecionadas e prepara-
da sob rigorosas normas de 
higiene”, garante o experiente 
Queiroz. “Oferece produtos 
dos melhores frigoríficos do 
Brasil e sempre temos boas 
promoções”, garante Valdir 
de Queiroz, que comanda 
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Festas juninas esse ano vão 
até a casa dos fãs de quitutes 

O mês da chegada do in-
verno é também o mês em 
que a capital paulista fica 
colorida pelas bandeirolas de 
festa junina, iluminada por fo-
gueiras, alimentada por quitu-
tes de milho, coco, doces bem 
típicos da culinária nacional 
e, talvez até, e aquecida por 
quentões, vinho quente...

Mas, esse ano, com esco-
las e igrejas fechadas, orien-
tações para distanciamento 
social pela quarentena e ris-
cos de contaminação pelo 
novo coronavírus, não haverá 
festas juninas ou quermesses. 

Até mesmo o Festival do 
Japão, que ocorreria em julho 
no São Paulo Expo & Exhibi-
tions Center, no Jabaquara, 
foi cancelado - só volta em 
2021, ainda em data a ser di-
vulgada. O festival - que reúne 
cultura, apresentações, gas-
tronomia japonesa - já vinha 
sendo preparado em reuniões 
e encontros até o início de 
março, quando a quarentena 
chegou e os organizadores 
acabaram optando pelo can-
celamento da edição 2020.

Paróquias
Mas, para quem não abre 

mão de curtir os sabores ju-
ninos, uma ideia é promover 
um banquete dos quitutes em 
casa, mesmo, com a família.

Duas paróquias da região 
do Planalto Paulista já anun-
ciaram que vão oferecer kits 
ou cestas juninas. Além de 
saborear as delícias, os com-
pradores também contribuem 
com as instituições religiosas.

Uma delas é o Instituto 
de Meninos São Judas Tadeu, 
que habitualmente promove 

•CORONAVÍRUS

uma das mais movimentadas 
em anos anteriores, está ven-
dendo cestas juninas. 

Cada uma custa R$ 100 e 
inclui: 1 pão caseiro de 30 cm, 
10 unidades de pão de queijo 
mineiro, 1 pedaço grande de 
bolo de milho, 200ml de ar-
roz doce, 200 ml de canjica, 
200ml de doce de abóbora, 
250g de milho de pipoca, 250g 
de pinhão, 200g amendoim, 
1 unidade de cocada caseira, 
5 paçocas, 5 pé de moleque, 
2 pacotes pequenos de doce 
de leite, 260ml de vinho ar-
tesanal. 

Só que o primeiro lote ofe-
recido já se esgotou! Novos 
lotes devem ser oferecidos 
- informe-se pelo site imsjt.
org.br ou pelo telefone 5586-
8666. Fica na Av. Itacira, 2801 
- Planalto Paulista.

Já a Paróquia Nossa Se-
nhora de Lourdes, também 
no Planalto Paulista, que nor-
malmente promove sua festa 
na rua Piratinins, em frente à 
igreja, esse ano está organi-
zando um esquema de “drive 
thru” para retirada das delí-
cias juninas. “Os produtos do 
nosso cardápio virtual, serão 

vendidos através de pedidos, 
ou seja, você seleciona o que 
deseja e no dia 06/06/2020, 
poderá retirar na paróquia no 
horário defi nido no momento 
do fechamento do pedido.

Não serão feitas entregas. 
Todos os pedidos feitos pela 
internet serão retirados no 
dia 06/06/2020 (sábado), das 
17:30h às 19:00h (conforme 
seleção), na Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes do Pla-
nalto Paulista – Alameda dos 
Piratinins, 679. Não haverá 
necessidade de descer do 
carro, pois a equipe estará 
pronta para atender no mo-
delo drive-thru.

Caso faça um pedido, mas 
depois queira cancelar, basta 
ligar para (11) 2275-0360 in-
formando sua desistência, ou 
mande um email para nslour-
des.org@gmail.com

Os pagamentos deverão 
ser feitos durante a entrega 
do pedido no dia e hora mar-
cados, através de cartões de 
débito, crédito ou dinheiro. 
Para o opção de pagamento 
em dinheiro, leve o valor cer-
to, a fi m de evitar  contatos e 
aglomerações.

Retomada das aulas: 
indefi nições causam angústia

Entre tantas notícias difí-
ceis e problemas econômicos 
gerados pela pandemia de Co-
vid no Mundo, uma situação 
tem contornos de angústia 
que parecem resumir todo o 
cenário: as escolas fechadas. 

Embora muitos estudantes 
estejam ansiosos por retomar 
presencialmente ao ambien-
te escolar, assim como suas 
famílias, ao mesmo tempo há 
um temor sobre a possibili-
dade de contágio pela Covid 
19 - dos próprios estudantes, 
suas famílias e também dos 
profi ssionais de educação. 

Essa semana, o Ministério 
da Educação (MEC) homolo-
gou parcialmente as diretri-
zes definidas pelo Conselho 
Nacional de Educação (CNE) 
para orientar escolas e insti-
tuições de ensino durante e 
após a pandemia do novo co-
ronavírus. O parecer, emitido 
dia 1 de junho, permite que 
atividades não presenciais 
sejam contadas no calendário 
do ano letivo, para cumprir 
a carga horária mínima obri-
gatória. Isso vale para todas 
as etapas de ensino, desde a 
educação infantil. A homolo-
gação foi publicada no Diário 
Ofi cial da União.

De acordo com o Minis-
tério da Educação, o parecer 
foi aprovado pelo Conselho 
ainda no dia 28 de abril. Con-
selhos estaduais e municipais 
de Educação poderão ainda 
defi nir como cada localidade 
seguirá as orientações. As de-
cisões fi nais sobre como fi cará 
o calendário escolar deste ano 
caberão a estados, municípios, 
às instituições de ensino supe-

rior e às escolas privadas.  
O parecer do MEC sugere 

que as redes de ensino bus-
quem alternativas para minimi-
zar a necessidade de reposição 
presencial de dias letivos, a 
fi m de permitir que seja man-
tido um fluxo de atividades 
escolares aos estudantes en-
quanto durar a situação de 
emergência.

Para repor a carga horária 
ao fi m do período de emergên-
cia, a diretriz indica o uso de 
períodos não previstos, como 
recesso escolar do meio do 
ano, de sábados, e a reprogra-
mação de períodos de férias. A 
ampliação da jornada escolar 
diária por meio de acréscimo 
de horas em um turno ou a 
adoção do contraturno para 
atividades escolares também 
são alternativas a se considerar.

Além disso, o texto auto-
riza os sistemas de ensino a 
computar atividades não pre-
senciais. Tais atividades podem 
ser ofertadas por meio digitais, 
por meio de videoaulas, de 
conteúdos organizados em 
plataformas virtuais de ensino 
e aprendizagem e pelas redes 
sociais. Podem ainda ser ofere-
cidas por meio de programas 
de televisão ou rádio; pela 

adoção de material didático 
impresso e distribuído aos 
alunos e seus pais ou respon-
sáveis; e pela orientação de 
leituras, projetos, pesquisas, 
atividades e exercícios indica-
dos por profi ssionais do setor. 

O CNE decidiu elaborar 
o documento em resposta 
às várias dúvidas de esta-
dos, municípios e escolas que 
queriam saber se as práticas 
adotadas durante a pandemia 
estavam em conformidade 
com as normas vigentes.

O conselho faz a ressalva 
de que, na hora de defi nir o 
calendário, é preciso observar 
a realidade das redes de ensi-
no e os limites de acesso dos 
estabelecimentos escolares 
e dos estudantes às diversas 
tecnologias disponíveis. É 
necessário ainda considerar 
propostas inclusivas e que 
não reforcem ou aumentem 
a desigualdade de oportuni-
dades educacionais.

Nos últimos dias, estudan-
tes de todo país, sem acesso 
à internet ou com difi culdade 
de acompanhar os estudos 
em ambiente doméstico, che-
garam a sugerir o cancela-
mento do ano letivo de 2020 
ou do Enem. 
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Unifesp participará de teste de vacina para covid-19 
O Brasil foi um dos países 

escolhidos para testar a efi cá-
cia da vacina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford contra 
a Covid-19. Duas mil pessoas 
participarão dos testes, reali-
zados com o apoio do Minis-
tério da Saúde. A aprovação 
do procedimento por parte da 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) foi publi-
cada dia 2 de junho no Diário 
Ofi cial. Em São Paulo, os testes 
serão conduzidos pelo Centro 
de Referência para Imunobio-
lógicos Especiais (CRIE) da 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), e contaram 
com a viabilização fi nanceira 
da Fundação Lemann no cus-
teio de toda a infraestrutura 
médica e de equipamentos 
necessários. 

A articulação para a vinda 
dos testes  ao Brasil contou 

com a liderança da Profes-
sora Doutora Sue Ann Costa 
Clemens, diretora do Instituto 
para a Saúde Global da Uni-
versidade de Siena e pesquisa-
dora brasileira especialista em 
doenças infecciosas e preven-
ção por vacinas, investigadora 
do estudo.

Para a etapa dos testes 
em São Paulo, a Unifesp irá 
recrutar mil voluntários que 
estejam na linha de frente do 
combate à Covid-19, uma vez 
que estão mais expostos à 
contaminação. 

Eles precisam ser sorone-
gativo, ou seja, pessoas que 
não tenham contraído a do-
ença anteriormente. Segundo 
Dra. Lily Yin Weckx, investiga-
dora principal do estudo e co-
ordenadora do CRIE/Unifesp, 
“o mais importante é realizar 
essa etapa do estudo agora, 

quando a curva epidemioló-
gica ainda é ascendente e os 
resultados poderão ser mais 
assertivos.”

Há outros países cuja par-
ticipação está em processo 
de análise e aprovação. Os re-
sultados desses testes serão 
primordiais para o registro 
da vacina no Reino Unido, 
previsto para fi nal deste ano. 
Entretanto, o registro formal 
deve acontecer apenas após 
a conclusão dos estudos re-
alizados em todos os países 
participantes.

Para Denis Mizne, diretor-
-executivo da Fundação Le-
mann, organização viabiliza-
dora dos recursos necessários 
à realização do estudo de efi -
cácia da vacina em São Paulo, 
“inserir o Brasil no panorama 
de vacinas contra a Covid-19 
é um marco importante para 

nós, brasileiros, e acredito 
que poderemos acelerar so-
luções que tragam bons resul-
tados e rápidos. Para a Funda-
ção Lemann esta é mais uma 
importante oportunidade de 
contribuir em iniciativas de 
grande impacto para o nosso 
país e sua gente.”

Sobre a Unifesp
Tradicionalmente reconhe-

cida como instituição especia-
lizada nas ciências da saúde, 
a Unifesp é responsável pela 
formação de recursos hu-
manos qualificados e pelo 
desenvolvimento da pesqui-
sa científica em saúde. Seu 
núcleo de origem é a Escola 
Paulista de Medicina, cuja 
fundação remonta a 1933 e 
que se sustentou por meio de 
recursos privados e subsídios 
governamentais até a federa-
lização em 1956. 

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
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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.

Com a promulgação da 
lei n.º 8.957, em 1994, a EPM 
transformou-se em universi-
dade federal, mantendo os 
cursos ministrados nas áreas 
de Medicina, Enfermagem, 
Ciências Biológicas (modali-
dade médica), Fonoaudiologia 
e Tecnologia Oftálmica – que 
hoje integra as Tecnologias 
em Saúde. Conduzida por 
docentes altamente capacita-
dos, a pesquisa em saúde na 
Unifesp vincula-se à prática 
profissional, que abrange 
desde a assistência primária 
até a utilização de tecnologia 
de ponta em métodos diag-
nósticos e no tratamento de 
doenças. 

O Hospital São Paulo – 
reconhecido como o maior 
hospital universitário do país 
e referência em procedimen-
tos de alta complexidade 

– provê aos estudantes de 
graduação e pós-graduação 
o exercício da prática clínica 
e, simultaneamente, presta à 
população menos favorecida 
serviços assistenciais custe-
ados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

No Centro de Referência 
pra Imunobiológicos Especiais 
(CRIE/Unifesp), é realizado 
o importante trabalho de 
treinamento na área de imuni-
zação. Ali, também são aten-
didos pacientes em situações 
ou condições de risco para 
vacinação e administração de 
outros imunobiológicos, além 
de concentrar toda a pesquisa 
na área de imunizações que 
acontece na universidade. 

Outra função do CRIE 
Unifesp é o atendimento e 
acompanhamento de eventos 
adversos pós-vacinais.

Resp. técnica:  Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

CLAREAMENTO DENTAL

Clínica geral - Cirugias - Implantes
 Ortodontia- Pacientes Especiais - 

Endodontia - Periodontia
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