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Volume de recicláveis
aumentou em tempos de 
quarentena na cidade

A Prefeitura preten-
de retomar em 19 de 
julho as ciclofaixas de 
lazer, implantadas aos 
domingos e feriados. A 
programaçã foi inter-
rompida em agosto do 
ano passado, por de-
sistência do antigo pa-
trocinador e agora será 
retomada com recursos 
da Uber. Embora a re-
comendação das auto-
ridades até agora tenha 
sido por “fi car em casa”, 
nessa etapa de reabertu-
ra gradual a  Prefeitura 
alega que não há riscos 
por conta da pandemia. 
Mas, admite que pode 
rever a data de reaber-
tura das ciclofaixas caso 
necessário. Por enquan-
to, não há previsão de 
reabertura de parques 
municipais.   P����� 3

Cioclofaixa de lazer será retomada

O Governo  Estadual 
anunciou parceria com 
laboratório chinês que 
já está avançado nos 
testes de uma vacina. 
Há ainda estudo de va-
cina em spray, na USP, 
e uma parceria da Uni-
fesp com a Universida-
de de Oxford.  P����� 6

Pizzaria oferece kit especial 
para criar clima romântico em 
casa no Dia dos Namorados
Página 4
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M E I O A M B I E N T E
Pandemia mudou rotina das famílias

Não basta “querer” mudar 
o mundo, o planeta. É preciso 
tomar atitudes, modi� car an-
tigos hábitos. A pandemia e o 
consequente isolamento social 
têm forçosamente levado mi-
lhares de pessoas a alterar a ro-
tina completamente. Tanto por 
questões de proteção à saúde 
quanto por razões econômicas, 
com redução da renda familiar.

Além de salvar vidas duran-
te a quarentena, esses novos 
modelos de vida podem salvar 
a natureza, dar ao planeta con-
dições de se regenerar para as 
próximas gerações. Algumas fa-
mílias já estão percebendo essas 
transformações e tirando lições 
positivas de um momento tão 
difícil e de impactos tão fortes.

Trabalho 
em casa

Muitas empresas passsaram 
a adotar o sistema de ‘home 
o�  ce’ para proteger seus fun-
cionários. O novo esquema 
provocou uma série de adap-
tações tanto para as próprias 
corporações quanto para os 
trabalhadores, que passaram 
a ficar mais horas em casa, 
deixaram de fazer refeições 
em restaurantes, passaram a 
ter que planejar compras de 
supermercado e cardápios para 
almoço e jantar. 

“Eu já vinha me habituando 
porque tive um problema no 
tornozelo em 2019 e passei a 
trabalhar com mais frequência 
em casa. Evito forçar o joelho, 
evito dirigir e andar pela cida-
de”, relata Heitor Tommasini, 
morador do Jardim da Saúde.

Além de já estar obrigato-
riamente isolado em casa há 
mais de um ano, Tommasini 
sempre foi preocupado com a 
preservação ambiental. Separa 
resíduos em casa, encaminha 
recicláveis para coleta seletiva e 
procura gerar a menor quanti-
dade possível de resíduos. 

Na casa dele, a opção foi de 
planejar compras a longo prazo 

- exceto perecíveis, para ir me-
nos vezes ao supermercados. 
“Cozinhamos tudo que com-
pramos de uma vez e conge-
lamos”, conta. Outra coisa que 
se tornou hábito foi a limpeza 
das compras, a higienização 
completa e constante de tudo 
que vem do supermercado. 
“Mas, depois do uso, todas as 
embalagens e vidros e papel e 
latas vão para o reciclável”, conta 
Heitor.

Essa escolha foi para econo-
mizar tempo: tanto o trabalho 
dele quanto o da esposa, que é 
professora, aumentou muito, 
já que mesclar as tarefas pro� s-
sionais e pessoais traz desa� os. 
“Faz parte do novo normal e 
todos vamos aprender com isso”, 
observa. “A manutenção e orga-
nização da casa passaram a ser 
rotina, inclusive com lavagem 
de caixas d’água e reorganização 
da parte elétrica, conciliando 
com outras tarefas”, diz.  Econo-
mizar recursos - tanto � nancei-
ros quanto da natureza - acabou 
se tornando uma consequência, 
portanto. “Não compramos 
nada que não fosse essencial e 
adiamos um projeto de refor-
ma. Ficamos mais em casa e 
até aniversários celebramos por 
videoconferências”, completa .

Menos 
desperdício

No Planalto Paulista, uma 
família inteira passou a tra-
balhar em sistema de home 
o�  ce - seis adultos. Pai de três 
� lhos - uma delas casada - Car-
los Cruzelhes acreditava que a 
diferença de gerações poderia 
gerar embates naturais. Mas 
foi justamente o contrário. O 
diálogo se instalou de forma 
propositiva, com trocas de 
ideias, refeições preparadas e 
saboreadas em família, carte-
ado nas horas vagas. “Estamos 
assistindo muito pouco à tv”, 
diz o morador.

E esse incentivo à coletivida-
de trouxe resultados também 

no consumo e geração de re-
síduos. “Começamos a perce-
ber o quanto desperdiçamos 
na quantidade de alimentos 
e variedade.Todas as sobras 
estão sendo reaproveitadas ao 
invés de irem para o lixo. Di-
minuimos a quantidade diária 
pois nós passamos a cozinhar 
os alimentos e percebemos o 
desperdício”, explica, acrescen-
tando que essas novas atitudes 
levaram à redução dos resíduos 
orgânicos, ou seja, do “lixo” 
comum. 

Já os recicláveis, que a fa-
mília separa e encaminha 
para a coleta seletiva há anos, 
permanecem em quantidade 
semelhante - a maioria, emba-
lagens de produtos de higiene, 
limpeza e alimentos vindos do 
supermercado. Ou seja, apesar 
de a família toda estar em casa 
o tempo todo, o volume de re-
cicláveis se manteve por conta 
do consumo consciente.

“Costumávamos comprar 
mensalmente e agora sema-
nalmente. Percebemos que 
não há necessidade de manter 
estoque, que dava sensação de 
segurança e fartura.Isso nos 
fez rever nosso consumo. As 
despesas com cartão de crédito 
diminuíram muito”, completa.

Até mesmo em outras com-
pras, houve redução. “Começa-
mos a ver o quanto de remédio 
tínhamos estocados e muitos 
com prazo de validade ven-
cidos, um absurdo”, aponta 
Cruzelhes. A família também 
tem doado cestas básicas e está 
selecionando outras roupas e 
objetos em bom estado e sem 
uso para encaminhar a institui-
ções ou pessoas carentes.

Novos planos
Já a família de Elisabeth 

Camolesi, moradora da Vila 
Mariana, viu a quantidade de 
resíduos aumentar - mas não 
sem justi� cativa. Ela, o marido 
e as duas � lhas passavam o dia 
todo fora de casa, comiam em 
restaurantes, e agora fazem to-

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.

das as refeições em casa - exceto 
a própria Elisabeth, que traba-
lha na área de saúde e assistên-
cia social e só viu sua rotina se 
acelerar durante a pandemia. 

Mas, continuam a fazer a se-
paração do material reciclável e 
resíduos orgânicos - o condo-
mínio onde moram mantêm o 
encaminhamento para a coleta 
seletiva e considera o acondi-
cionamento correto dos resí-
duos comuns como essencial - 
principalmente nesse momento 
de pandemia, em que a limpeza 
de áreas de uso comum ganha 
ainda mais importância. 

“Temos também separado 
muito material reciclavel por 
conta dos pedidos de entrega 
de comida”, diz. “Todos traba-
lham e estudam o dia inteiro. 
Então, embora a gente goste 
de cozinhar, também temos 
feito muitos pedidos de comida 
porque é uma forma de relaxar, 
ter um momento em família 
saboreando coisas gostosas es-
colhidas em conjunto”, diz Eli-
sabeth. “E sabemos que assim 
apoiamos os restaurantes, as 
pequenas empresas que estão 
de portas fechadas, agora”, diz 
ela, apontando saber a impor-
tância de manter a sustentabi-
lidade na economia regional.

A assistente social conta 
que outra mudança intensa no 
ritmo da família é que passaram 
a valorizar mais os momentos 
vividos. “Não me importo mais 
em comprar coisas novas, rou-

pas, calçados, com a mesma 
frequência. Planejamos viajar, 
sair em família”, conclui, de-
monstrando que a economia do 
futuro pode ter menos geração 
de resíduos, com consumo mais 
consciente e controlado, e valo-
rizando experiências coletivas.  

Produtores 
locais

Situação similar é a da mo-
radora da Chácara Inglesa Lais 
Gagliardi. Ela passou por uma 
cirurgia na coluna no início 
desse ano e também está com 
sua mobilidade reduzida. Tem 
se revezado entre sua casa pau-
listana e uma chácara em mu-
nicípio próximo à capital.

“Como sempre reciclei, os 
hábitos em casa permaneceram 
os mesmos, geramos poucos 
resíduos orgânicos ou rejeitos”, 
conta. “Também temos, em 
nossa rua, contâineres , para lixo 
comum e outro para recicláveis, 
o que acaba ajudando para a 
destinação correta”.

A pandemia, relembra ela, 
facilitou a implementação de 
um projeto pessoal e de con-
sumo, ao mesmo tempo. “Sou 
vegetariana e meu sonho era 
um dia conseguir comer o 
que eu plantasse. Hoje posso 
dizer que os temperos como 
salsinha, cebolinha e cebolete 
e alfaces consumidos aqui em 
casa são todas da nossa horta 
que � zemos em nossa cháca-

AS PESSOAS FICANDO MAIS TEMPO EM CASA E 
ENCAMINHANDO OS MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA 
A COLETA SELETIVA. O VOLUME RECEBIDO NAS 
CENTRAIS DE TRIAGEM AUMENTOU EM 20% 

Há diferentes formas de contribuir com a limpeza da cidade
Durante a quarentena, a 

Prefeitura e as concessioná-
rias de limpeza pública que 
atuam na cidade aproveita-
ram o menor movimento nas 
ruas e trânsito mais leve para 
reforçar ações de limpeza 
urbana. Ao mesmo tempo, a 
redução da circulação deixou 
as vias mais limpas, com me-
nos detritos jogados em vias 
e praças, redução do despe-
jo irregular de entulho e au-
mento da participação popu-
lar na coleta seletiva.

Mesmo com a retomada 
parcial das atividades comer-
ciais, muitas dessas atitudes 
podem ser mantidas.   

Uma das agendas foi a ins-
talação de Pontos de Entrega 
Voluntária. No Jabaquara, 
dois PEVs foram instalados 
na Praça Whitaker Penteado. 

São contâineres dispostos 
em áreas públicas que faci-
litam o descarte correto dos 
materiais recicláveis

Com capacidade de 2500 
litos, o PEV É adesivado com 
informações sobre o que 
pode ser colocado ali: só pa-
pel, metais, plásticos e vidros. 
A coleta é realizada quinze-
nalmente, de modo que esteja 
sempre em condições uso.

Assim como na coleta se-
letiva domiciliar, não colo-

que nos PEVs material não 
reciclável ou material com 
sobras de gordura ou sujo, 
como embalagens de comida 
delivery com sobras. Enxá-
gue levemente as demais em-
balagens, também antes de 
destiná-las nos PEVs. 

Carcaças de veículos
Outra ação intensa das 

subprefeituras na cidade tem 
sido a de remoção de carca-
ças de veículos abandonados. 

Vale destacar que esse tipo 
de ação equivale ao descarte ir-
regular de entulho em vias pú-
blicas e pode gerar multas de 
mais de R$ 16 mil reais, já que 
é tipi� cada como crime am-

LIMPEZA URBANA

ra. Por conta da horta acabei 
conhecendo produtores de 
orgânicos e de queijo e iogurte, 
ou seja, hoje nossa alimentação 
é bem mais saudável, além do 
que ajudamos o pequenos pro-
dutores ao adquirir produtos 
deles”, relata.

Laís avalia que a pandemia 
poderia ampliar a reflexão 
das pessoas sobre essas ques-
tões - consumo, geração de 
resíduos, economia sustentá-
vel. Mas tem receios de que o 
cansaço e a irritação por conta 
da quarentena possam gerar 
mais decepção e isolamento. 
“O consumo consciente é algo 
que levaremos tempo, infeliz-
mente”, diz ela que, ao mesmo 
tempo, aponta como positivo o 
aumento do volume de reciclá-
veis destinado à coleta seletiva.

Recicle também
Quem está gerando mais 

recicláveis por conta dos pedi-
dos de delivery ou do aumento 
das embalagens de produtos 
utilizados, pode encaminhar 
esse material para as centrais 
mecanizadas de triagem.  

Tanto a coleta seletiva quan-
to a tradicional são feitas, nas 
zona sul e leste paulistanas, 
pela Ecourbis Ambiental - em 
datas e com equipes diferentes. 
Para saber a data e horário em 
que cada caminhão passa em 
sua rua, acesse: www.ecourbis.
com.br/coleta.html 

biental. Para se desfazer de um 
carro, é preciso dar baixa na 
documentação junto ao De-
tran e vender a carcaça a um 
desmanche regulamentado. 

Já as sobras de pequenas 

obras, até o volume de um 
metro cúbico por dia, podem 
ser levadas aos Ecopontos. 
Há quase cem deles espalha-
dos pela cidade, pelo menos 
um por região de subprefei-

tura. A entrega é gratuita e 
pode ser feita todos os dias 
- os Ecopontos continuam 
operando. Para checar en-
dereços e horário, acesse: 
https://bit.ly/2AjBBSf
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Até recentemente, a Pre-
feitura e o Governo do Estado 
vinham insistindo para que, 
quem pudesse, fi casse em casa. 
Até os parques públicos foram 
fechados e a Praça do Por do 
Sol, em Pinheiros, cercada por 
tapumes para evitar aglomera-
ções, mesmo em se tratando de 
espaços abertos. 

Ainda não se sabe quando 
os parques paulistanos vão rea-
brir. A Prefeitura e o Governo 
de São Paulo estão desenvol-
vendo e divulgando as etapas 
de reabertura do comércio, 
enquanto muitos paulistanos 
têm questionado porque os 
parques, que são ambientes 
abertos, não têm sequer pre-
visão de voltar a receber visi-
tantes.

Mas, essa semana, foi divul-
gada da reativação das ciclo-
faixas de lazer, com patrocínio 
da empresa responsável pelos 
aplicativos de transportes e 
entregas Uber. 

A negociação vem desde o 
início do ano. 

As ciclofaixas de lazer foram 
desativadas em agosto do ano 
passado, quando o banco que 
patrocinava a organização, 
segurança e sinalização delas 
desistiu, depois de dez anos, de 
estender o contrato.

Nessa quarta-feira, 10, a Pre-
feitura anunciou que as ciclofai-
xas voltam a ser montadas na 
cidade a partir de 19 de julho. 

Na região centro-sul da ci-
dade haverá um corredor in-
terligando a região central, a 
Avenida Paulista, o Jabaquara 
e o Parque do Ibirapuera, num 
total de 45 quilômetros. 

Também será montada ci-
clofaixa de lazer com 45 qui-
lômetros ligando o Parque 
do Chuvisco, no Jabaquara, o 

Ciclofaixa de lazer volta em 
julho, com patrocínio da Uber

•URBANISMO

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

É possível recuperar dados de um
computador quebrado ou defeituoso?

Quem nunca se desesperou 
porque um computador, de re-
pente, parou de funcionar? Ou 
apresentou um defeito que in-
dicava a perda total de dados? 
Muitas vezes, o maior temor 
quando um laptop ou desktop 
deixa de funcionar nem é o 
custo da manutenção, da nova 
peça necessária para recuperar 
o equipamento, mas sim todo 
o conteúdo que estava em seu 
HD. É possível recuperar dados?

“O mau funcionamento 
pode acontecer pelos mais 
diferentes motivos, que vão 
desde um vírus que infectou o 
computador até mau uso, que-
da do equipamento, tempo de 
vida do disco rígido ou alguma 
outra peça que causou um cur-
to e impede o bom funciona-
mento”, explica Mario Suzuki 
(foto) engenheiro eletrônico 
que há mais de 30 anos traba-
lha com assistência técnica em 
informática.

Mas, ele traz boas notícias: 
na maioria dos casos, é possí-
vel recuperar os dados que o 
usuário considerava perdidos. 
“Mesmo em computadores 
formatados, ou seja., em que 
o disco rígido foi apagado, 
há uma memória gravada, os 
rastros do usuário foram deixa-
dos”, diz o engenheiro.

Vale ainda ressaltar que 
um computador infectado por 
vírus pode ser altamente peri-
goso. “Atualmente, por conta 
da pandemia, diversos golpes 
estão sendo praticados na in-
ternet, enganando usuários 
por emails, mensagens em 
redes sociais. É preciso tomar 
cuidado porque, muitas vezes, 
um vírus pode roubar dados 
pessoais que serão usados para 
acessar contas bancárias, fazer 
cadastros indevidos e muitas 
outras ações criminosas”, ex-
plica o técnico.

O engenheiro faz limpe-

Parque do Ibirapuera, o bairro 
do Sumaré, o Parque do Povo e 
o Parque Vila Lobos. 

No total, em toda cidade, 
serão 117 km de ciclovia e a par-
ceria deve se estender por um 
ano, podendo ter renovação. 

A Prefeitura garante que 
as condições de segurança 
exigidas para os ciclistas serão 
cumpridas pela Uber, além de 
medidas de proteção e higiene 
para a equipe de operação.

“A Uber vai investir R$ 11,5 
milhões para cuidar das ciclofai-
xas, informou o prefeito Bruno 
Covas. “A área da Saúde já deu o 
okay. Não há problema nenhum 
por causa da pandemia e essas 
ciclofaixas, que estavam desa-
tivadas desde o ano passado 
voltam a operar por conta dessa 
parceria que a Prefeitura assi-
nou com a Uber”, disse Covas. 

A Prefeitura ainda infor-
mou que a retomada das ci-
clofaixas se unem aos esfor-
ços para oferecer condições 
seguras tanto de mobilidade 
quanto de lazer nesse mo-
mento de abertura gradual 
das atividades da cidade. Pon-
dera, entretanto, que a data 
poderá ser revista caso haja 
necessidade de readequação 

do plano de abertura da cidade.
“A bicicleta é o modal mais 

seguro para evitar a dissemina-
ção da Covid-19. A Organização 
Mundial da Saúde recomenda 
que, sempre que possível, nos 
deslocamentos mais curtos, 
a população deve privilegiar 
caminhadas e deslocamento 
por bicicleta. A Prefeitura está 
oferecendo com apoio da Uber 
a volta da ciclofaixa de lazer, 
que é um importante e seguro 
circuito para a população” , 
afirma Édson Caram, secretá-
rio municipal de Mobilidade e 
Transportes.

“Após o período de isola-
mento necessário, acreditamos 
que a ciclofaixa terá um papel-
chave na recuperação de São 
Paulo. A expectativa da Uber 
é a de que a ciclofaixa possa 
ir além do papel que tinha até 
então e se transforme na por-
ta de entrada do paulistano 
para novas formas de mobili-
dade e sirva de estímulo para 
as pessoas mudarem hábitos, 
ajudando a reduzir o conges-
tionamento e a poluição, que 
são duas peças do cotidiano 
que ninguém sente saudade”, 
afi rma Claudia Woods, diretora 
geral da Uber no Brasil.

É possível recuperar dados de um
•TECNOLOGIA

za e varreduras em computa-
dores tanto para identificar 
problemas que implicam em 
mau funcionamento quanto 
para eliminar vírus.  Ele faz um 
diagnóstico e pré-orçamento 
ainda por telefone, conforme 
descrição do problema. Depois, 
vai até a casa ou escritório do 
cliente, retira o laptop – ou 
desktop, tudo com agilidade e 
segurança.

Para falar com o engenheiro 
Mário, da  Suzuki Informática, 
entre em contato por telefone 
e WhatsApp: (11) 99598-8489.
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•SOLIDARIEDADE

•GASTRONOMIA

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 

FO
TO

S 
M

ER
A

M
EN

TE
 IL

U
S

TR
AT

IV
A

S

CHURRASCO
CONTRA-FILÉ C/ VINAGRETE

FO
TO

S 
M

ER
A

M
EN

TE
 IL

U
S

TR
AT

IV
A

S

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

Doação de cobertores novos pode ser feita em estações do metrô, trens e EMTU
Com o inverno se aproxi-

mando e a sensação térmica 
bem mais baixa, chega o mo-
mento de pensar na solidarie-
dade a quem não consegue 
se aquecer. Os passageiros 
atendidos pela CPTM, EMTU, 
Metrô e pelas concessionárias 
ViaQuatro e ViaMobilidade 
contam com 81 pontos de 
arrecadação de doações da 
Campanha Inverno Solidário 
2020, distribuídos em esta-
ções e terminais do sistema 

metropolitano. A Estrada 
de Ferro Campos do Jordão 
(EFCJ) também participa da 
campanha, acrescentando 
ao total mais um ponto de 
coleta na Estação Pindamo-
nhangaba. 

A ação tem como objetivo 
arrecadar cobertores para 
ajudar as pessoas em situação 
de vulnerabilidade social a 
enfrentar o período de frio. 
Somente cobertores novos 
serão aceitos para evitar o ris-

co de transmissão da Covid-19 
na manipulação de peças usa-
das. A campanha Inverno 
Solidário é uma iniciativa do 
Fundo Social de São Paulo e 
vai até o dia 22 de setembro. 
As doações recebidas serão 
destinadas para entidades 
sociais, entre elas hospitais e 
centros de acolhida em todos 
os municípios do Estado de 
São Paulo. 

Na CPTM, as doações po-
dem ser feitas nas estações 

Lapa (Linha 7-Rubi), Barra 
Funda (Linha 8-Diamante), Pi-
nheiros (Linha 9-Esmeralda), 
Tamanduateí (Linha 10-Tur-
quesa), José Bonifácio (Linha 
11-Coral), Brás (Linha 12-Safi ra) 
e Engenheiro Goulart (Linha 
13-Jade). O Metrô tem pon-
tos de arrecadação nas esta-
ções Jabaquara e Tucuruvi, 
na Linha 1-Azul, Tatuapé e 
Corinthians-Itaquera, na Li-
nha 3-Vermelha, Sacomã, na 
Linha 2-Verde e Paraíso que 

faz integração das linhas 1 e 2. 
As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, 
operadas pela ViaQuatro e 
ViaMobilidade, respectiva-
mente, terão caixas para de-
pósito de doações em todas 
as suas estações a parir de 
amanhã. Já a EMTU conta 
com 40 pontos de arrecada-
ção divididos entre os termi-
nais metropolitanos da capital 
e de Campinas, estações do 
VLT, edifícios e pontos co-
merciais das cinco regiões 

metropolitanas em que opera 
(São Paulo, Baixada Santista, 
Campinas, Vale do Paraíba/
Litoral Norte e Sorocaba). A 
lista completa dos locais de 
arrecadação no sistema de 
ônibus intermunicipal está 
disponível no site http://www.
emtu.sp.gov.br. 

Mais informações sobre 
o Inverno Solidário podem 
ser consultadas na página 
http://www.invernosolidario.
sp.gov.br/ 
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GattoFiga Pizza Bar celebra 1 ano
de muito charme e sabores

Nem sempre bom gosto e 
bons sabores fazem parte de 
uma mesma receita. Mas, no 
caso da GattoFiga Pizza Bar, 
casa que abriu em Mirandópolis 
às vésperas do inverno 2019, 
essa receita não só deu certo 
como encantou rapidamente 
uma legião de fãs. “Chamamos 
de ‘Gattolovers’. São pessoas 
que sempre estiverm conosco, 
nos encorajaram, ensinaram 
muito e sempre nos prestigia-
ram”, comenta Edson Leite, um 
dos idealizadores do espaço.

No domingo, 7 de junho, a 
casa celebrou seu primeiro ani-
versário. “Claro que gostaríamos 
de poder comemorar esse mo-
mento de outra forma, marcando 
o sucesso de todas as receitas 
feitas com tanto carinho, do 
impacto positivo da combinação 
entre ingredientes seleciona-
dos e inspiração napolitana”, 
complementa Cida Montagner, 
sócia e esposa de Edson e quem 
planejou toda a arquitetura e de-
coração do ambiente, inspirado 
nas casas italianas.

Ela relembra os muitos anos 
de sonho, os vários meses de 
planejamento e reforma para 
finalmente abrir as portas da 
casa de arquitetura bem típica 
do bairro que tem ruas com no-
mes de fl ores. E foi ali, na esqui-
na da Rua das Rosas com a Rua 
Luís Góes que o sobradinho se 
transformou em um espaço 
incrível, repleto de detalhes 
que fazem toda diferença - da 
iluminação externa que destaca 
os tijolinhos à vista, as portas 
e janelas de madeira, as lumi-
nárias que garantem harmonia 
com o som de jazz, os talheres 
e louça sofi sticados...

“Viva essa experiência” foi 
o slogan adotado pela casa 
que sabe da importância des-
ses momentos únicos na vida 
de casais, amigos, famílias e 
até para descontrair e trazer 
ideias em encontros de negó-
cios. Emocionada, Cida relata 
que esse espaço de charme, 
na verdade, foi resultado de 
um sonho de família: o filho 

David Leite gerencia a casa e é 
também criador dos drinques 
super originais do cardápio e a 
fi lha Giovanna Montagner cuida 
da receptividade com simpatia 
e delicadeza tão elogiadas pela 
clientela. “A pandemia pegou 
a todos de surpresa, porém 
temos certeza de que pode-
remos ainda celebrar muitos 
outros aniversários com aque-
les que tanto nos elogiaram e 
inspiraram até aqui”, resume a 
otimista empreendedora. 

Namorados
E por falar em paixão, uma 

boa maneira de saborear todo 
o talento da GattoFiga é pe-
dindo as entradas, pizzas e 
sobremesas - tudo com ins-
piração italiana - em casa.  . 

“Continuamos a receber 
pedidos por telefone e pelos  
aplicativos Rappi e iFood, por-
que mesmo na quarentena 
todos sentem que merecem 
momentos de pequenos praze-
res”, relata Montagner. 

Uma boa dica pode ser ce-
lebrar o Dia dos Namorados 
com as montagens especiais 
da casa, garantindo um clima 
especial para a data.

Um kit foi montado espe-
cialmente para a ocasião, em 
edição limitada. Inclui: Caixa De-
corativa composta de Mini Bou-
quet de Flores Naturais, Vasi-
nho de Vidro, Suporte de Vidro 
e Vela, Centrinho de Mesa em 
Juta e Mimo de Chocolate da @
tortteriadalmada. Informações 
pelo Whatsapp (11) 5587-1360

Vale destacar que as pizzas 
da GattoFiga são feitas  em 
massa fermentada naturalmen-
te, por até 72 horas, assadas 
em forno elétrico italiano, com 
molho de tomate San Marzano 
e com Queijo Fior Di Latte. São 
várias montagens originais - é 
possível conferir em gattofi ga.
com/cardápio, que traz tam-
bém as especiais entradas e 
sobremesas da casa. 

Os pedidos também po-
dem ser retirados no local. A 
GattoFigga fica na  Rua Luís 
Gois, 1.625 - esquina com R. das 
Rosas. Tel. e WhatsApp: 5587-
1360.Siga ainda @gattofi gapi-
zzabar nas redes sociais para 
se deliciar, diariamente, com as 
imagens da casa e seus sabores 
e... aguardar o aviso sobre a 
volta das “Portas Abertas”.
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Prefeitura autoriza abertura de 
cinemas “drive-in” na cidade

Os cinemas drive-in estão 
autorizados de funcionar em 
São Paulo, como uma medida 
para ajudar a manter o distan-
ciamento social no período 
de pandemia de coronavírus, 
sem comprometer o lazer dos 
paulistanos. A Prefeitura de 
São Paulo publicou na última 
terça-feira (dia 9) o Decreto 
nº 59.498/2020, que confere 
nova redação ao artigo 13 
do Decreto nº 59.283/2020 e 
passa a autorizar a emissão de 
alvarás de autorização para 
cinemas drive-in, desde que 
seja instalados em locais aber-
tos e seguindo orientações 
específi cas para a segurança 
sanitária dos frequentadores 
e funcionários.

Os drive-in são cinemas 
ao ar livre onde os frequenta-
dores assistem aos fi lmes de 
dentro dos seus veículos e a 
projeção acontece por meio 
de uma grande tela outdoor. 
O modelo se tornou popular 
na década de 1960 e, em de-

corrência da covid-19 e das re-
gras de distanciamento social, 
voltou a chamar a atenção no 
Brasil e em outros países.

Para que seja autorizada 
a instalação e funcionamen-
to desse tipo de estabeleci-
mento, a pessoa interessada 
deve solicitar o Alvará de 
Autorização para Evento Tem-
porário, documento emitido 
pela Secretaria Municipal de 
Licenciamento (SEL) que au-
toriza atividades temporárias 
geradoras de público acima 
de 250 pessoas. 

Para a emissão do alvará, é 
necessário que o interessado 
atenda a legislação urbanís-
tica e de segurança, como 
o Código de Obras e Edifi-
cações (Lei nº 16.642/2017), 
Lei de Zoneamento (Lei nº 
16.402/2016),  Decreto nº 
49.969/2008 e os protocolos 
sanitários no que diz respeito 
ao controle do distanciamen-
to social.

Deve ser respeitado, por 

exemplo, o uso de máscara, 
limite de 4 passageiros por 
veículo, higienização comple-
ta do local entre as sessões 
e demarcação de 2 metros 
de distância mínima entre as 
pessoas nas áreas comuns, 
como sanitários e lanchone-
tes, entre outros. O distancia-
mento de 2 metros também é 
compulsório entre os veículos 
estacionados. Também não 
será autorizada a entrada de 
quaisquer outros meios de 
transporte ou de carros con-
versíveis com a capota aberta.

Para auxiliar na obtenção 
do documento, a Prefeitura 
elaborou um Caderno Técnico 
que presta as informações 
necessárias para a solicitação 
do Alvará de Autorização para 
Evento Temporário tipo drive-
-in. O material apresenta os 
elementos para aprovação do 
processo, como lista de docu-
mentos necessários, permitin-
do assim a análise objetiva do 
projeto apresentado.

•SERVIÇOS

Higienização de sofás, tapetes e 
carpetes é essencial na pandemia

A pandemia de coronavírus 
tem mostrado como é essencial 
manter a higiene - pessoal e do 
ambiente onde vivemos. E não 
só pelo risco de transmissão de 
vírus, mas também porque áca-
ros, bactérias e fungos podem 
causar várias outras doenças, 
reforçar quadros alérgicos etc.

Nessa quarentena, portan-
to, é essencial cuidar da higiene 
de sofás e outros estofados, 
cadeiras de escritório, tapetes 
e carpetes, colchões. “Temos 
tido muita procura por serviços 
durante a pandemia, afi nal as 
pessoas estão passando mais 
tempo em casa e entendem 
a importância de manter o 
ambiente limpo”, conta Luís 
Marques, da Eurolimpe Imper-
meabilização e Higienização de 
Tapetes e Estofados.

“Retiramos e entregamos 
os tapetes, com total higiene e 
proteção aos clientes”, conta o 
profi ssional, que está há mais 
de 10 anos no ramo e conta que 
o histórico é também garantia 
de serviço feito com segurança, 
qualidade e no prazo acertado. 

“A limpeza é feita  com 
diferentes técnicas, sempre 
respeitando a particularidade 
de cada tipo de tapete e pro-
porcionando uma ação bacte-
ricida, anti-mofo e anti-ácaros”, 
explica.

Se na quarentena as pes-
soas passam muito tempo se 
revezando entre sofá e cama, 
vale ressaltar a importância de 
higienizações periódicas desses 
itens, também. “O acúmulo de 
poeira e sujeira traz ácaros, a 
umidade e uso constante podem 
também gerar mofo ou fungos, 
até bactérias podem se acumular 
quando não há processos de lim-
peza constantes e completos”, 
diz o profi ssional. “Pessoas com 

alergias sofrem ainda mais, espe-
cialmente se houver animais em 
casa”, completa. 

“Para quem optar por com-
prar um sofá ou colchão novo, 
aconselho o processo de im-
permeabilização, que vai evitar 
danos pelo derramamento de 
líquidos e trazer maior prote-
ção à sujeira”, diz. Ele explica 
que o processo é totalmente 
seguro, não infl amável e tem 
garantia de um ano. “Para 
provar a efi cácia do serviço, fa-
zemos o teste na hora”, conta.  

Outro serviço importante é 
o da higienização de colchões, 
que prolonga a vida útil desse 
item tão importante para um 
descanso ideal diário. “O pro-
cesso envolve a remoção de 
manchas e toda a sujeira sólida 
e úmida através da da aplica-
ção de líquidos higienizantes 
que penetram no tecido e fa-
zem com que se desprendam 
das tramas. A extração dos 

resíduos com equipamentos 
profi ssionais de auto poder de 
sucção, asseguram uma limpe-
za profunda e sem desgaste 
para o colchão, como ocorre 
nos processos tradicionais de 
limpeza. Nosso sistema elimina 
odores orgânicos e combate 
a ação de ácaros, fungos e 
bactérias, principais causado-
res de alergias e problemas 
respiratórios, oferecendo mais 
qualidade de vida e uma boa 
noite de sono”, diz Luiz.

E todos os serviços estão 
em promoção: higienização de 
sofás a partir de R$ 100, cadei-
ras estofadas a partir de R$ 20 e 
tapetes ou carpetes a partir de 
R$ 25 o metro quadrado. Para 
uma distância de até 15km da 
Vila Mariana, a entrega e reti-
rada é gratuita. 

Ligue ou envie um WhatsA-
pp e peça um orçamento: (11) 
9 6573-8272; (11) 9 9286-3292; 
(11) 5068-1940.

•CULTURA
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•ESPECIAL - CORONAVIRUS

São Paulo concentra três estudos por vacinas contra Covid
Vários estudos pelo mundo 

estão buscando, com urgên-
cia, uma vacina para o novo 
coronavírus. Aqui em São Pau-
lo, três deles vão estar em de-
senvolvimento nos próximos 
meses. Um desses estudos, 
que vem sendo feito na China, 
foi anunciado na tarde dessa 
quinta, 11, pelo Governo do 
Estado.

O estudo já passou por 
fases de testes na China e 
vai chegar aindano segundo 
semestre para uma fase de 
testes com 9 mil voluntários 
no Brasil, a partir de parceria 
entre o Instituto Butantan e a 
farmacêutica chinesa Sinovac. 

Pelo acordo, depois da tes-
tagem, deverá haver forne-
cimento de doses até junho 
de 2021, caso a imunização se 
prove efi caz e segura. 

A vacina é chamada de 
CoronaVac pela farmacêutica 
chinesa e já foi administrada 
com sucesso em cerca de mil 

pessoas na China nas fases 
clínicas um e dois – antes, já 
havia sido aprovada em testes 
de laboratório e em macacos. 
Com o controle da pandemia 
na Ásia, a empresa sediada em 
Pequim buscava cooperação 
com outros países para dar se-
quência à etapa fi nal de testes.

“Poucos meses após a con-
fi rmação do primeiro caso de 
COVID-19 no país, São Paulo 
vai liderar um ensaio clínico 
fase três e se prepara para 
iniciar a produção nacional de 
uma vacina promissora, que 
poderá ser disponibilizada em 
tempo recorde na rede pública 
de saúde”, afi rmou o Diretor 
do Instituto Butantan, Dimas 
Tadeu Covas.

Com a formalização do 
acordo, o Butantan submeterá 
a proposta de ensaio clínico 
à aprovação dos comitês de 
ética e pesquisa. Após o aval, 
a testagem poderá ser iniciada 
em julho.

O ensaio clínico vai veri-
ficar eficácia, segurança e o 
potencial do medicamento 
para produção de respostas 
imunes ao coronavírus nos 9 
mil voluntários. O Butantan vai 
preparar centros de pesquisa 
para condução dos estudos 
em todo o Brasil.

Se a vacina for aprovada, 
a Sinovac e o Butantan vão 
fi rmar acordo de transferência 
de tecnologia para produção 
em escala industrial tanto na 
China como no Brasil para 
fornecimento gratuito ao SUS 
(Sistema Único de Saúde). Os 
passos seguintes são o regis-
tro do produto pela Anvisa e 
fornecimento da vacina em 
todo o Brasil.

Vacina em Spray
Na Universidade de São 

Paulo (USP), está sendo de-
senvolvida uma vacina por 
spray nasal contra a covid-19. 
De acordo com a universidade, 
o modelo de imunização já 

foi testado – com  resultados 
positivos – em camundongos 
contra a hepatite B. 

Para construir a nova vaci-
na, os pesquisadores da USP 
colocaram uma proteína do 
novo coronavírus dentro de 
uma nanopartícula, criada a 
partir de um substrato natural. 
A substância resultante é apli-
cada em forma de spray nas 
narinas do paciente. 

Segundo a equipe que de-
senvolve a vacina, da Faculda-
de de Ciências Farmacêuticas 
da USP, a expectativa é que 
o organismo do paciente pro-
duza a IgA Secretoram, um 
tipo de anticorpo presente na 
saliva, na lágrima, no colostro, 
no trato respiratório, no intes-
tino e no útero, que atuaria no 
combate ao novo coronavírus.

A nanopartícula criada pe-
los pesquisadores e utilizada 
na construção da vacina per-
mite que a substância perma-
neça na mucosa nasal por até 

quatro horas, tempo sufi ciente 
para ser absorvida e iniciar 
uma reposta do sistema imuno-
lógico. De acordo com a USP, 
para garantir a imunização, se-
rão necessárias a aplicação de 
quatro doses – duas em cada 
narina, com intervalo de 15 dias.

Os protótipos devem fi car 
prontos em cerca de três meses 
– quando será possível iniciar 
testes, ainda em animais. Os 
pesquisadores estimam que o 
produto seja repassado ao pú-
blico a um custo de R$ 100 reais.

Também estão participan-
do da pesquisa virologistas e 
imunologistas do Instituto de 
Ciências Biomédicas da USP, 
especialistas em nanotecnolo-
gia do Instituto de Química da 
USP, pesquisadores da Plata-
forma Científi ca Pasteur-USP, 
e da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp).

Unifesp
 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 publica-
da na noite de ontem 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. 

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. 

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)

Odontologia

Psicologia

Para anunciar

no SP Zona Sul

Online e Impresso

9 8172-2020

9 8216-2837

Estética e Saúde

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

AGENDE JÁ SUA AVALIAÇÃO 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Volte  a  sorrir!

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

ODONTOLOGIA

O que é “carga imediata” 
de implantes dentários?

A expressão está se tor-
nando comum e gerando mui-
tas expectativas e procura por 
pessoas que buscam recupe-
rar a dentição perdida. Mas, 
como tudo que se populariza, 
é preciso ter muita cautela, 
especialmente quando se 
trata de saúde. 

“A carga imediata vem 
sendo muito divulgada por 
consultórios, mas é preciso 
destacar que não se aplica 
a muitos casos”, explica Dr. 
Danilo Racy, especialista em 
implantodontia que tem con-
sultório na região. “Especial-
mente quando o paciente não 
está com a estrutura óssea 
adequada, a carga imediata 
não é indicada”, completa.

Ele explica que o termo 
“carga imediata” se refere à 
colocação do pino de implan-
te dentário e em cima dele já 
colocar, imediatamente, a co-

roa que substitue estetica e 
funcionalmente o dente, em 
uma mesma sessão, ainda 
que com um dente provisó-
rio, mas já com a estrutura 
do implante defi nitvamente 
instalada. 

“Se por acaso o paciente 
não tiver a estrutura óssea 
adequada, que sustente o 
pino e a coroa dentária, isso 
não será possível. Nesses 
casos, é preciso colocar uma 
prótese provisória enquanto 
todo o processo passa por 
planejamento e execução 
adequadas”, explica o espe-
cialista. 

“O implante é um parafuso 
de titanio que será instalado 
dentro de um osso, desde 
que ele esteja íntegro. Por 
isso, em algumas situações, 
o osso está enfraquecido ou 
foi absorvido e por isso será 
necessário fazer um exerto”, 

conta o cirurgião dentista.
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, 
com ou sem enxertos ósse-
os”, explica. “A colocação 
dos implantes é através de 
pequenas cirurgias, sim-
ples, 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.


