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Apesar de ter anuncia-
do, no início de dezembro, 
que anunciaria nas próxi-
mas semanas a recontra-
tação de funcionários téc-
nicos e a defi nição de uma 

entidade para gerenciar 
a Cinemateca Brasileira, 
a Secretaria Nacional de 
Audiovisual até agora ain-
da não divulgou os planos 
para o futuro do prédio ou 

dos documentos e fi lmes 
ali abrigado - o maior acer-
vo audiovisual da América 
Latina. Enquanto isso, a 
Justiça acolheu pedidos 
da vizinhança para acionar 

a União por conta dos ris-
cos de incêndio no local: 
o material ali guardado 
é altamente infl amável e 
não há cuidados  adequa-
dos para evitar que eles 

ocorram. Além da impor-
tância histórica do acervo 
ali guardado, a Cinemate-
ca é um espaço cultural 
importante pelos eventos 
que abriga e pelo próprio 

prédio, que é tombado 
como patrimônio arqui-
tetônico e histórico por 
ter sido um antigo mata-
douro de animais no fi nal 
do século XIX.  P����� 2

Parque Cientec continua fechado 
mas visitas interativas online
podem ser ótima opção nas férias
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A cidade passa a contar 
agora com o Teste do Pe-
zinho Ampliado, feito pela 
antiga APAE, Instituto Jô 
Clemente. O exame detecta 
doenças genéticas, congê-
nitas, infecciosas e erros 
inatos do metabolismo e 

da imunidade. Antes, era 
possível detectar apenas 
as doenças Fenilcetonúria, 
Hipotireoidismo Congêni-
to, Fibrose Cística, Anemia 
Falciforme e demais Hemo-
globinopatias, Hiperplasia 
Adrenal Congênita e Defi-

ciência Biotinidase. A partir 
desta segunda quinzena de 
dezembro, doenças como 
Toxoplasmose, Galacto-
semias e outras passarão 
a fazer parte da triagem 
de até 50 patologias no 
mesmo bebê.  P����� 5

Teste do Pezinho será 
ampliado na cidade

Cinemateca: futuro indefi nido
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Projeto da Subprefeitura 
de Vila Mariana pode ser 
replicado por toda a cidade

Que 2021 
traga saúde 
e boas notícias 

Está começando um 
novo mandato em nível 
municipal - o prefeito ree-
leito está reformulando 
sua equipe de secretários e 
tomará posse no dia 1 de ja-
neiro. Também vão assumir 
seus postos os 55 vereado-
res - muitos deles eleitos 

pela primeira vez. Como 
acompanhar as decisões do 
Executivo e do Legislativo 
Municipal? Pela internet, 
há audiências públicas, re-
uniões virtuais e consul-
tas sobre processos em 
andamentos. Saiba como 
acompanhar.  P����� 3

Comunidade 
pode acompanhar 
gestão municipal

Jornal
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•CULTURA

No início de dezembro, o o 
secretário nacional do Audio-
visual, Bruno Graça Melo Côr-
tes anunciou à Agência Brasil 
de Notícias que a Cinemateca 
Brasileira passaria a ter a ges-
tão de uma organização social 
durante os primeiros três 
meses de 2021. E informou 
que o nome da entidade se-
ria anunciado “nas próximas 
semanas”.

Mas, o ano está termi-
nando e até agora nenhum 
anúncio foi feito. No dia 16 de 
dezembro, o movimento SOS 
Cinemateca entregou uma 
carta, com mais de 100 assi-
naturas pedindo uma solução 
para o caso. Vale destacar, en-
tretanto, que o secretário de 
Cultura, Mario Frias, teve um 
princípio de enfarto recente e 
que houve troca no Ministério 
do Turismo, ao qual a secreta-
ria de Audiovisual está ligada. 

Ao mesmo tempo, o Tri-
bunal Regional Federal da 3a. 
Região deu liminar favorável 
para que a Associação dos 
Moradores da Vila Mariana 
(AVM) ingresse na Ação Civil 
Pública (ACP) movida pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
contra a União e em favor da 
Cinemateca Brasileira (CB). 

Cinemateca Brasileira continua
com futuro indefi nido

Graças a uma petição que de-
talhou os riscos de explosão 
dos depósitos dos fi lmes de 
nitrato em área residencial, 
os vizinhos conseguiram ser 
classificados como assisten-
tes ativos no processo. A 
associação, que representa 
mais de 10 coletivos do bair-
ro, recolheu várias provas 
que foram apresentadas ao 
Desembargador Federal, Mar-
celo Saraiva, que entendeu 
que “a falta da adequada 
manutenção do acervo da CB 
pode trazer sérios riscos – de 
incêndio – para os moradores 
e frequentadores da região 
da Vila Mariana, assim como 
ao meio ambiente em seu 
entorno”.

Promessas
No início do mês, a Se-

cretaria de Audiovisual havia 
prometido que, sob nova 
gestão, seriam recontratados 
os cerca de 40 funcionários 
especializados em preserva-
ção, documentação, pesquisa 
e tecnologia da informação, 
que trabalhavam para a As-
sociação de Comunicação 
Educativa Roquette Pinto 
(Acerp), última entidade a 
administrar a Cinemateca.

Em agosto, a União re-
tomou as chaves do espaço 
e promoveu contratos para 
garantir a manutenção dos 
serviços de limpeza, climati-
zação do acervo, segurança e 
controle de pragas. Foi quita-
da, em parcela única, a dívida 

de energia elétrica, impor-
tante para a preservação dos 
rolos de fi lmes mais antigos. 
Essa parte do acervo contém 
nitrato de celulose, passível 
de combustão espontânea se 
não é conservado em câmara 
com temperatura e umidade 
específi cas.

“Houve, ao longo dos últi-
mos anos, alguns imbróglios, 
difi culdades com as gestões 
passadas que resultaram na 
necessidade de a União, lite-
ralmente, retomar as chaves, 
retomar as rédeas e botar [a 
Cinemateca] para funcionar 
novamente”, declarou.

Segundo Côrtes, o chama-
mento público para a contra-
tação da nova entidade a gerir 
a Cinemateca em definitivo 
sairia “no início do próximo 
ano [2021]”.

A Cinemateca, mais im-
portante acervo da América 
do Sul, tem cerca de 245 mil 
rolos de filmes referentes a 
30 mil títulos. Obras de fi cção, 
documentários, cinejornais, 
fi lmes publicitários e registros 
familiares, nacionais e estran-
geiros produzidos desde 1910 
compõem o acervo.

A Cinemateca Brasileira 
conta com um acervo de 245 
mil rolos de fi lmes e duas sa-
las de projeção. Fica no Largo 
Senador Raul Cardoso, 200, 
na Vila Mariana. Ocupa um 
prédio histórico, que já foi 
um matadouro municipal, e 
é tombado como patrimônio.

 ➢➢➢➢➢ Comparecer:
Rua Felix Guilhem, 927

Lapa de Baixo
Segunda a sexta,

das 10h  às 14h 

Agregado - Placa Vermelha ANTT

CONTRATACONTRATA
MOTORISTA 

Documentos obrigatórios: CNH, 
RG, CRV, comprovante de residência

•ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recentemente, uma delas 
foi aberta na Rua Luís Góis. 
Agora, uma nova unidade 
surge também na Vila Maria-
na. O bairro passou a abrigar, 
desde 16 de dezembro, duas 
repúblicas  para acolhimento 
de homens que viviam em si-
tuação de rua e que estão em 
busca de uma vida diferente. 

A  Segunda Repúbl ica 
Masculina do Estado foi inau-
gurada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social do 
Estado de São Paulo vai aten-
der pessoas recém-saídas das 
Comunidades Terapêuticas, 
devido ao uso abusivo de 
drogas e que estavam em 
situação de rua. 

Na cerimônia de inaugura-
ção, a Secretária de Desenvol-
vimento Social, Célia Parnes 
recepcionou os moradores e 
visitou as instalações da nova 
casa, que tem capacidade 
para atender 12 pessoas e 
disponibiliza toda a estrutura 
para o bem estar e desenvol-
vimento pessoal dos residen-
tes, com quartos mobiliados 
com beliches e armários, sala 
de convivência, cozinha, ba-
nheiros e lavanderia. 

“Esta rede se serviços ga-
rante a proteção, autonomia 
e capacidade de autossusten-

Vila Mariana ganha nova república 
masculina para acolher pessoas de rua

to das pessoas que estavam 
em situação de vulnerabili-
dade social, nas ruas e que 
perderam os vínculos fami-
liares. Além disso, é um meio 
de reduzirmos os índices de 
recaídas dos dependentes 
químicos, ao dar o apoio ne-
cessário para que busquem a 
retomada de seus planos de 
vida”, explica Célia Parnes, Se-
cretária de Desenvolvimento 
Social do Estado. 

As Repúblicas de Proteção 
Social fazem parte do Progra-
ma Recomeço e têm como 
objetivo acolher, disponibili-
zar atendimento psicológico, 
promover qualifi cação profi s-
sional e educação fi nanceira, 

a fi m de tratar, capacitar, dar 
autonomia e reinserir no mer-
cado de trabalho a população 
que estava em situação de 
rua. Cada república conta com 
uma equipe de profi ssionais 
formada por coordenador, 
assistente social, psicólogo e 
educador social. 

O Programa conta com 65 
unidades operacionais que 
ofertam 1.395 vagas, distri-
buídas entre Comunidades 
Terapêuticas e Repúblicas, 
e recebe investimento anual 
de mais de 2 milhões, sen-
do 156 mil para as unidades 
masculinas e 24 mil na unida-
de feminina, localizada em 
Campinas. 
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•URBANISMO

Os 55 vereadores eleitos e 
o prefeito Bruno Covas, reelei-
to para ocargo, foram já diplo-
mados pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo. Embora 
a cerimônia tenha sido presen-
cial (foto), teve participação 
restrita e transmissão online. 

Mas, além da diplomação, 
existe a posse ofi cial, progra-
mada para 1 de janeiro. Em-
bora o calendário das eleições 
tenha sido adiado, a data de 
posse foi mantida no país.

Ainda não há defi nição ge-
ral para a posse dos prefeitos 
em todo o Estado, já que o 
Governo defi niu que dia 1 de 
janeiro São Paulo inteiro estará 
em fase Vermelha, ou seja, em 
que são proibidos eventos. 

Seja como for, a nova ges-
tão vai começar e se estender, 
ao menos por vários meses, 
com instruções para que se 
mantenha a valorização do 
trabalho à distância, sem aglo-
merações, com restrições a 
atividades presenciais. 

Por isso, é interessante que 
o morador da capital interessa-
do em acompanhar o manda-

to tanto do prefeito quanto 
dos vereadores privilegiem a 
internet. 

Participação popular
Tanto a Prefeitura quanto 

a Câmara Municipal desen-
volvem audiências públicas e 
consultas populares virtuais.

Durante a Audiência Públi-
ca, todos podem ter direito 
a falar, a debater a partir das 
manifestações de pessoas pú-
blicas, autoridades e também 
de outros munícipes. Ali os 
poderes Executivo e Legisla-
tivo, bem como o Ministério 
Público, podem expor sobre a 
opinião de cidadãos presentes, 
antes da efetivação de políti-
cas públicas ou votações de 
Projetos de Lei.

Também podem ser debati-
dos os resultados de iniciativas 
já em vigor do Executivo ou 
do Legislativo. Entidades da 
sociedade civil e os próprios 
cidadãos também podem se 
organizar para a realização de 
uma Audiência Pública especí-
fi ca, por meio de requerimen-
tos nas comissões permanen-
tes relacionadas ao assunto. O 

intuito é sempre ouvir os muní-
cipes e oferecer transparência 
durante a formulação de leis e 
no acompanhamento de políti-
cas públicas municipais.

No Portal da Câmara Mu-
nicipal (saopaulo.sp.leg.br), 
há uma área específica da 
Agenda, para a divulgação das 
informações sobre as audiên-
cias. As Audiências Públicas 
são transmitidas pelo Portal 
da Câmara, por meio do link 
Auditórios Online (na sala re-
servada para a reunião em 
questão), ou através do canal 
do YouTube da Câmara Muni-
cipal de São Paulo.

A Prefeitura dispõe de vá-
rios canais de participação 
online e tem promovido reu-
niões virtuais, também. O site 
gestaourbana.sp.gov.br reune 
a agenda com esses eventos e 
apresenta os processos deci-
sórios em andamento. 

No endereço participe.
gestaourbana.sp.gov.br é pos-
sível também acompanhar o 
resultado de processos parti-
cipativos já realizados e conhe-
cer as decisões. 

Nova gestão municipal: é possível 
acompanhar e participar pela internet

R. Caramuru, 431
Praça da Árvore
Ligue: 2640-3660 

@cutcolorh

@cutscolor

Agende seu horário 
antecipadamente 

- Cortes femininos e masculinos 
- Barbearia completa especializada

- Tratamentos capilares 
(química em geral)

- Penteados e Maquiagem
- Manicure, pedicure

- Coloração
- Hidratação

- Escovas

- Coloração
- Hidratação

- Escovas

Porque sua 
beleza é única
No Cut & Color Hair, a prioridade é valorizar cada cliente.
Marque um horário e venha contar pra gente 
quais suas expectativas em beleza e cuidados pessoais

• Corte • Coloração • Tratamentos Capilares • Barbearia
• Penteados • Maquiagens • Design de Sobrancelhas
• Depilação • Limpeza de Pele
• Manicure • Pedicure

Rua Caramuru, 431 - Telefone: 2640-3660 - facebook.com/cutscolorhair - instagram.com/cutcolorh

As pro� ssionais
 Rose Inoki, 
Michelle Ceródio e
Janaina Sancia comandam 
o Cut & Color Hair.
São make up and hair stylists com formação pela 
escola Soho e co mais de dez anos de experiência

Porque sua 

beleza é única!

AS PROFISSIONAIS 
ROSE INOKI E 
MICHELE CERÓDIO, 
ESPECIALISTAS EM 
COLORAÇÃO PELA 
ESCOLA SOHO,
COMANDAM A 
CUT&COLOR

LAVE SEMPRE
AS MÃOS.

PROTEJA-SE!

A Prefeitura de São Paulo está fazendo um alerta muito importante a toda população. 

A pandemia do novo coronavírus NÃO ACABOU! Precisamos continuar seguindo todos 

os protocolos de segurança. Para quem precisa sair de casa, o uso da máscara é 

obrigatório. Máscara salva vidas! É importante manter a distância das outras pessoas 

e evitar qualquer tipo de aglomeração. Mantenha as mãos sempre limpas, lavando 

com água e sabão ou usando álcool em gel. Se você é jovem, redobre esses cuidados. 

Evite contrair o vírus e infectar outras pessoas sem saber. Ainda não vencemos o novo 

coronavírus. Continue se cuidando e protegendo quem você ama! A cidade de São 

Paulo continua em quarentena. Saiba mais em: prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

MÁSCARA SALVA VIDAS!
LAVE SEMPRE AS MÃOS.
EVITE AGLOMERAÇÕES.
MANTENHA O DISTANCIAMENTO SOCIAL.
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Estamos abertos: terça a domingo, das 17h30 às 22h

Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Reservas e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas

•GASTRONOMIA

Restaurantes têm horário 
restrito nessa virada de ano

O Governo de São Paulo 
determinou regras para fun-
cionamento do comércio em 
todas as cidades que afetam 
o funcionamento de bares e 
restaurantes. Além da proi-
bição de funcionamento de 
bares e da venda de bebidas 
alcoólicas após 20h, que já es-
tava em vigor, o Governo de-
terminou também que todo 
o comércio, exceto aqueles 
caracterizados como “essen-
ciais” fechem as portas nos 
dias 1, 2 e 3 de janeiro. 

As datas, que na verdade 
representam um feriado, um 
sábado e um domingo, aca-
bam por afetar mais os bares 
e restaurantes. Shopping cen-
ters também estão fechados. 

Padarias podem funcionar, 

bem como supermercados. 
Os bares e restaurantes só 
podem operar no sistema de 
delivery. 

Também está proibido o 
atendimento presencial em 
concessionárias, escritórios, 
academias, salões de beleza e 
estabelecimentos de eventos 
culturais. Farmácias, postos 
de combustíveis, lavanderias 
e serviços de hotelaria estão 
liberados.

No próximo dia 7 de janei-
ro deve ser anunciada a nova 
classificação das regiões na 
quarentena a partir da análi-
se de diversos fatores, como 
crescimento do número de 
casos e ocupação dos leitos 
hospitalares.

O estado de São Paulo já 

teve mais de 1,4 milhão de 
casos confirmados do novo 
coronavírus, com 45,7 mil 
mortes.

Ainda não se sabe se o 
Governo determinará a volta 
à fase vermelha por período 
mais prolongado, a partir 
de 7 de fevereiro. Nem se a 
classificação como fase ver-
melha efetivamente voltará 
a representar o fechamento 
dos estabelecimentos.

Por outro lado, o Governo 
já determinou que as aulas 
presenciais devem ser reto-
madas em 2 de janeiro, mes-
mo que os índices apontem 
para a Fase Vermelha. Mudará 
apenas a quantidade de alu-
nos permitida em cada cidade 
do Estado. 

Museu virtual mostra arte de rua em SP

Parque Cientec está fechado, mas pode ser visitado virtualmente
Durante a pandemia, au-

las, projetos e eventos da 
Universidade se adaptaram 
ao ambiente virtual e con-
tinuaram acontecendo de 
maneira remota com víde-
os, lives, webinars e outras 
ferramentas tecnológicas. 
Assim como essas atividades, 
o Cientec, Parque da Ciência 
e Tecnologia da USP, em São 
Paulo, oferece possibilidades 
on-line como um passeio vir-
tual (parquecientec.usp.br/
passeio-virtual)) pelas atra-
ções que existem no local.

“Em função da pandemia 
decidimos voltar para a socie-
dade algo que fosse benéfi co, 
mesmo dentro de casa, e den-
tro do que o parque oferece 
e faz”, explica o professor 
Flávio Berchez, diretor do 
Parque Cientec. São diversas 
opções. Os visitantes podem 
aprender vários aspectos so-
bre o meio ambiente, a sus-
tentabilidade, a ciência e a 
tecnologia.

Na Trilha das Fontes do 
Ipiranga, por exemplo, são 
apresentadas as plantas da 
mata nativa, seus processos 
e adaptações, além das suas 
relações com as mudanças cli-
máticas. Mas, antes de entrar, 
o guia virtual ressalta algumas 
informações: a trilha está “em 
uma unidade de conservação 
instituída por lei estadual, o 
Parque Estadual das Fontes 
do Ipiranga (PEFI), a maior 
área de natureza protegida 
dentro do Município de São 
Paulo. O mais importante ao 
adentrarmos a mata é o res-
peito aos seus habitantes. Afi -

nal de contas, é a casa deles”.
No espaço do Planetário, 

além de saber a função des-
se ambiente especialmente 
projetado para simular o céu 
estrelado noturno e diurno 
em diferentes épocas do ano 
e locais, também estão dispo-
níveis viagens pelo universo. 
São vários vídeos com ima-
gens fascinantes do espaço, 
dos planetas e estrelas. Já no 
Espaço Geofísica, são respon-
didas perguntas como “É pos-
sível ir até o centro da Terra? 
Como estudar o interior da 
Terra? Há Terremotos no Bra-
sil? Para que serve o Campo 
Geomagnético? Como encon-
trar riquezas enterradas? E as 
Auroras, Tsunamis, A Poluição 
de Águas Subterrâneas?”

Dá para transitar também 
na Alameda do Sistema Solar 
e descobrir as mais variadas 
curiosidades científicas que 
explicam os planetas do uni-
verso. Mas se o objetivo for 
ficar pela Terra mesmo, o 
Circuito da Compostagem 
está disponível para ensinar 
sobre esse processo biológi-
co que ocorre no solo. Uma 
instalação para entender mais 
sobre matéria orgânica está 
sendo construída para quan-
do o parque puder voltar a 
receber visitas presenciais.

Em Os Brinquedos da Fí-
sica, pode-se ainda entender 
como os processos físicos fun-
cionam, e em Solo na Escola, 
aprender sobre  a formação e 
o desenvolvimento do solo. 
Um projeto desenvolvido 
para instruir estudantes das 
redes pública e particular, 

além dos visitantes interes-
sados. São atrações a perder 
de vista com apenas alguns 
cliques de distância!

O passeio virtual também 
tem outros conteúdos para 
serem explorados, como as 
áreas que explicam a Ciência e 
arte da fotografi a, como fun-
cionam as lunetas, a presença 
da Matemática em tudo, a His-
tória da Terra e os segredos 
de uma Estação Metereoló-
gica. Para fi nalizar o passeio, 
há ainda a Trilha do lago, com 
a flora, a fauna e o lago re-
sultante das nascentes do rio 
Ipiranga, e uma série debates 
chamados “reuniões abertas” 
sobre temas que permeiam ci-
ência, sociedade e educação. 
Todas essas atrações da trilha 
virtual são para “permitir que 
as pessoas tenham acesso às 
informações sobre tecnologia 
e ciência, sem sair de casa, 
de maneira interativa e di-
vertida”, destaca o professor 
Flávio. 

O projeto é coordenado 
por ele e por Marcelo Herani, 
técnico em informática do 
CienTec. Cada sessão do site, 
que sempre é atualizado, 
possui uma equipe específi ca 
de estudantes, monitores, 
bolsistas e pesquisadores. 

Acesse as redes sociais, 
Facebook (facebook.com/
parquecientec.usp.3) e Insta-
gram (instagram.com/parque
cientec), para acompanhar as 
novidades e a programação 
de lives.

Por: Crisley Santos/
Jornal da Usp

•TURISMO E LAZER

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

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

O projeto MAR 360°, do Mu-
seu de Arte de Rua, apresenta 
mais de 40 murais de grafi tes 
em tour virtual, como forma de 
valorizar essa modalidade. Es-
tão reunidas obras de variados 
temas, incluindo a pandemia 
de covid-19. O tour contempla 
diversos bairros, por meio de 
plataforma online que possibi-
lita a visualização de um mapa 
personalizado, disponível no 
link www.mar360.art.br.

Segundo a prefeitura, res-
ponsável pela iniciativa e pelo 
museu, o projeto é desenvol-
vido em meio à nova fase de 
contaminação da covid-19. O 
objetivo é permitir que todos 
consigam percorrer os mais 
de 110 quilômetros (km) que 
separam as artes, mesmo que 
de forma online.

Para que todos os murais 
fossem captados em detalhes, 
durante um mês foi utiliza-

do um drone, equipado com 
câmeras 12K de altíssima re-
solução. “Todo esse esforço 
resultou no único museu de 
rua do mundo com o formato 
de realidade virtual, que pode 
ser acessado pelo navegador 
de qualquer computador”, 
informou a prefeitura.

Entres as obras escolhidas 
para o projeto, está o trabalho 
de Speto, grafiteiro conside-
rado um dos principais nomes 
da arte de rua do país, infl uen-
ciado pela cultura do hip hop 
e que realizou seus primeiros 
trabalhos na década de 80. No 
MAR 360° é possível conferir a 
obra Homenagem a João Gil-
berto, exposta na Av. Senador 
Queirós, em Santa Ifi gênia.

Importante nome da arte 
contemporânea brasileira e 
pioneiro da street art mundial, 
Alexandre Orion assina a obra 
Saudação, um grande mosai-

co localizado no Instituto do 
Coração (InCor), no Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, voltado para 
a Avenida Rebouças e a Passa-
rela Professor Dr. Emílio Athiê.

O paulistano Mundano, que 
está na lista de artistas do MAR 
360°, junta arte e ativismo e 
também tem reconhecimento 
internacional. Sua obra Ope-
rários de Brumadinho está 
exposta na Avenida Mercúrio, 
no centro histórico da capital.

Museu
O Museu de Arte de Rua 

ocupa a capital paulista por 
meio de painéis em empenas de 
prédios e em muros. Em 2019, 
foram mais de 30 obras de arte 
urbana em diferentes suportes, 
como grafi te, estêncil, fotogra-
fi a, sempre em grandes dimen-
sões. Na edição de 2020 do 
MAR, foram mais de 20 obras.

Fonte: Agência Brasil

Localizado na Água Funda, noa area do Parque do Estado, mas permanece fechado à visitação ́ pública
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Casas de repouso Odontologia

Estética e Saúde

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional) 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)

- Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

Podologia
Curso de Pós Graduação seleciona pacientes
interessados em fazer implantes dentários

“Implantes dentários são 
o que há de melhor para 
resolver a perda de dentes, 
hoje. São o que mais se 
aproxima do dente natural 
de uma pessoa”, diz o dr. 
Danilo Racy, especialista em 
Implantodontia. 

Ele afirma que, quando 
os implantes chegaram ao 
mercado, eram inacessíveis 
à maioria da população, 
mas que hoje essa situação 
mudou. Além dos avaços 
científi co-tecnológicos, que 
reduzem os custos, ampliam 
a produção e popularizam, 
portanto, os implantes, há 
ainda outras possibilidades 
para garantir um implante 

de qualidade sem um valor 
muito alto. 

“Somos um Centro de 
Pós-Graduação de Dentistas 
com experiência na área de 
Implantes Dentários, que tem 
por fi nalidade ajudar a popu-
lação de nossa cidade”, rela-
ta. “Oferecemos implantes 
de alto nível e última geração, 
com custeio praticamente 
restrito ao material usado”, 
conclui. 

Há mais de quinze anos na 
Vila Mariana, Dr. Danilo Racy 
explica que esse tipo de aten-
dimento garante oportunida-
de de repor dentes perdidos, 
ou substituir pontes móveis, 

dentaduras ou próteses mal 
adaptadas por dentes fi xos, 
ou dentaduras abotoadas.

“Os dentes são importan-
tes para a mastigação, fala 
e estética facial. Sua perda 
pode acarretar difi culdades 
físicas e até psicológicas e 
sociais/’, diz.

Na primeira fase do tra-
tamento, é recolocada a raiz 
que foi perdida, por meio do 
implante. “Depois de três ou 
quatro meses, é iniciada a 
segunda fase, com colocação 
das coroas ou próteses presas 
nestes implantes.

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.

O curso e Pós Gradução 
de Implantodontia está pres-
tes a ser retomado, mas já 
é possível antecipar a ava-
liação, que é realizada em 
horário individual exclusivo, 
agendado e com espaça-
mento. Ligue e se informe 
pelos telefones (11) 3277-
2706 ou 3341-0304, em ho-
rário comercial, com Rose ou 
Márcia. Ou pelo WhatsApp 
(11) 9 5571-6331.

Teste do Pezinho, feito por entidade da 
Vila Clementino, é ampliado na cidade

e Deficiência Biotinidase. A 
partir desta segunda quinzena 
de dezembro, doenças como 
Toxoplasmose, Galactose-
mias e outras passarão a fazer 
parte da triagem de até 50 
patologias no mesmo bebê, 
conforme a testagem realiza-
da e a necessidade. Para isso, 
será necessária adequação 
nos fl uxos para atender às ne-
cessidades das novas doenças 
identifi cadas: coleta, recoleta, 
exames confi rmatórios, busca 
ativa e capacitação da rede. 

Como os 8.700 bebês/mês 
nascidos mensalmente no mu-
nicípio de SP pelo SUS deverão 
passar pela triagem neonatal 
ampliada, a Prefeitura passará 
a realizar até 52.200 exames/
mês para esse público. De 
acordo com a pediatra e di-
retora do departamento de 
Apoio à Atenção à Saúde da 
Secretaria Municipal da Saúde, 
Athene Maria de Marco Mau-
ro, “a ampliação do exame de 
Pezinho vai proporcionar que 
façamos o diagnóstico preco-
ce dessas doenças, evitando 
danos relacionados ao desen-
volvimento neuropsicomotor, 
sequelas, internações e óbitos. 
Com isso, poderemos reduzir 
a morbimortalidade infantil 
e proporcionar qualidade de 
vida para as crianças e suas 
famílias”. 

Para Sônia Marchezi Hada-
chi, supervisora do Laborató-
rio do Instituto Jô Clemente, 
o maior do Brasil em número 
de exames do Teste do Pezi-
nho realizados, essa é uma 
conquista muito importante. 
“O Teste do Pezinho Ampliado 
assegura o diagnóstico preco-
ce e o tratamento adequado 
aos bebês a tempo de evitar 
sequelas à saúde da criança. É 
importante frisarmos que há 
doenças que, se não detecta-
das a tempo, podem provocar 
a defi ciência intelectual, trazer 
problemas de saúde graves 
ou até mesmo evoluir para o 
óbito”, diz. 

Por recomendação técnica, 
a coleta deve ocorrer após 
48h01min após o nascimento 
nas maternidades públicas e, 
em alguns casos, nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), para 
a coleta de exames recon-
vocados e no laboratório do 
SRTN IJC para as coletas dos 
confi rmatórios, garantindo o 
máximo de cobertura. O ma-
terial coletado é encaminhado 
ao IJC, onde os exames são 
processados no laboratório da 
unidade matriz. 

Atualmente, a Organização 
é responsável pela realização 
da triagem de 80% dos bebês 
nascidos na capital paulista 
e 67% dos recém-nascidos do 

O Teste do Pezinho para 
bebês nascidos nos hospitais 
e maternidades públicos no 
município de São Paulo foi 
ampliado pela Rede Munici-
pal de Saúde. O Instituto Jô 
Clemente (IJC), antiga APAE 
de São Paulo, é um Serviço 
de Triagem Neonatal (SRTN) 
credenciado pelo Ministério 
da Saúde (MS), responsável 
pela capacitação técnica, refe-
rente aos exames, técnica de 
coleta e logística de envio da 
amostra, realização do teste 
e liberação do laudo, busca 
ativa, realização de exames 
confi rmatórios, apoio médico 
aos resultados de exames e da 
primeira conduta terapêutica 
e aconselhamento genético 
dos casos diagnosticados na 
triagem ampliada, que deve-
rão ser tratados e acompa-
nhados pela rede municipal 
de Saúde. 

A Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) institui os 
protocolos de tratamento e 
acompanhamento dos pacien-
tes diagnosticados na rede 
municipal de Saúde, a fi m de 
garantir a jornada do paciente 
e assegurar toda a linha de cui-
dado em todas as suas etapas, 
de acordo com a idade ideal 
da criança para o início do tra-
tamento e acompanhamento, 
conforme cada doença. 

O Teste do Pezinho Am-
pliado detecta doenças gené-
ticas, congênitas, infecciosas 
e erros inatos do metabolismo 
e da imunidade. Antes, era 
possível detectar apenas as 
doenças Fenilcetonúria, Hipo-
tireoidismo Congênito, Fibrose 
Cística, Anemia Falciforme e 
demais Hemoglobinopatias, 
Hiperplasia Adrenal Congênita 

Estado de São Paulo, por meio 
do SUS (293 mil) e de mater-
nidades e hospitais privados 
(103 mil, sendo 28% de testes 
ampliados). 

O Laboratório do Instituto 
Jô Clemente já triou, desde 
1976, quando implementou 
o Teste do Pezinho no Brasil, 
mais de 16,5 milhões de crian-
ças brasileiras. Somente em 
2019, foram triados 395.281 be-
bês na Instituição, totalizando 
2.635.283 exames. 

Jô Clemente 
O Instituto Jô Clemente é 

uma Organização da Socieda-
de Civil sem fi ns lucrativos que 
há 59 anos previne e promove 
a saúde das pessoas com de-
fi ciência intelectual, além de 
apoiar a sua inclusão social 
e a defesa de seus direitos, 
produzindo e disseminando 
conhecimento. Atua desde o 
nascimento ao processo de 
envelhecimento, propiciando 
o desenvolvimento de habili-
dades e potencialidades que 
favoreçam a escolaridade e 
o emprego apoiado, além de 
oferecer assessoria jurídica 
às famílias acerca dos direitos 
das pessoas com deficiência 
intelectual. Pioneiro no Teste 
do Pezinho no Brasil e creden-
ciado pelo Ministério da Saúde 
como Serviço de Referência 
em Triagem Neonatal, o La-
boratório do Instituto Jô Cle-
mente é o maior do Brasil em 
número de exames realizados. 
Por meio do CEPI - Centro de 
Ensino, Pesquisa e Inovação 
do Instituto Jô Clemente, a 
Organização gera e dissemi-
na conhecimento científico 
sobre deficiência intelectual 
com pesquisas e cursos de 
formação. 

→ Recursos de multas de trânsito
→ Lei seca
→ Suspensão e cassação de CNH
→ Regularização direta
→ Regularização judicial
→ Segunda via de CNH e emissão de PID
→ Consultoria de Trânsito
→ Gestão de Frota Empresarial

Multas de
trânsito

(11) 9.4854.9504
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A Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET) implantou 
sentido duplo de direção na 
Rua Dra. Neyde de Apparecida 
Sollitto, no trecho entre a Rua 
Estado de Israel e Avenida 
Prof. Ascendino Reis, na Vila 
Clementino, desde o dia 12 
de dezembro.Segundo a CET, 
a medida tem como objeti-
vo melhorar as condições de 
segurança de pedestres e de 
fl uidez no trânsito local. 

A Engenharia de Campo da 
CET vai monitorar e orientar 
o tráfego na região, com o 
objetivo de garantir boas con-
dições de trânsito e preservar 
a segurança de pedestres e 
motoristas. 

Para informações de trânsi-
to, ocorrências, reclamações, 
remoções e sugestões, ligue, 
acesse o site ou baixe o apli-
cativo SP156. O atendimento 
é 24 horas por dia. 
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A Subprefeitura Vila Ma-
riana e o CADES Vila Mariana 
concluíram neste mês o pri-
meiro trecho da quarta etapa 
do PPAC (Projeto Piloto de 
Arborização de Calçadas) no 
distrito da Saúde. Nesta fase, 
foram feitos o alargamento 
de esquina da rua Décio com 
a Uvaias, implementação de in-
fraestrutura verde – canteiros 
pluviais, rampas de acessibili-
dade, vagas verdes e plantio 
de árvores. 

Agora, a Prefeitura anun-
ciou que a proposta pode ser 
estendida para toda a cidade. 

O projeto teve início dem 
junho de 2017, com o objeti-
vo de aprimorar o processo 
de arborizar as calçadas de 
São Paulo, por meio de uma 
ação conjunta da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente e Conselho Regional 
de Meio Ambiente, Desenvol-
vimento Sustentável e Cultura 
de Paz – CADES da Subprefei-
tura da Vila Mariana.

O Projeto Piloto de Arbo-
rização de Calçadas, o PPAC, 
buscou identificar uma área 
com diversidade de situações 
e desafi os para arborização e 
que tivesse uma movimenta-
ção signifi cativa de pedestres.

O local escolhido foi um 
quadrilátero situado no distri-
to da Saúde, delimitado pelas 
ruas Paracatu, Mauro, Fagun-
des Dias e Avenida Jabaquara, 
no qual se inserem as ruas das 
Uvaias, Trentino Antônio Tar-
dochi, Décio, Prof. José Cuce, 
Urânio e Dr. Isaías Salomão, e 
onde está situada a estação 
Saúde da linha azul do Metrô.

Tendo em vista o tamanho 
do desafi o, o projeto envolveu 

Programa da Vila Mariana pode 
ser replicado em toda cidade

comunidades, especialistas, 
parcerias e foi dividido em eta-
pas de elaboração e execução.

O objetivo foi desenvolvido 
a partir de uma metodologia 
participativa (poder público e 
sociedade civil) para gerar me-
lhorias no ambiente urbano, 
por meio de plantio nas cal-
çadas, implantação de vagas 
verdes e infraestrutura ver-
de (canteiros pluviais), além 
de adequação urbanística, 
acessibilidade, traffi  c calming 
(tráfego calmo), implantação 
de ações wayfi nder (placas de 
localização) e de placemaking 
(urbanismo tático).

As duas primeiras etapas 
do PPAC foram executadas 
em 2017. A terceira fase foi 
realizada em 2018 e a quarta 
etapa, que teve início em 2019, 
foi dividida em quatro fases.

Todo o processo está sen-
do documentado para que, no 
futuro, possa ser replicado em 
áreas das outras 31 subprefei-
turas da cidade de São Paulo.

A execução está a cargo do 
CADES Regional Vila Mariana, 
juntamente com a Subprefei-
tura Vila Mariana e a Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 

Ambiente (SVMA). O desen-
volvimento das etapas teve 
parcerias com o Fórum Agenda 
2030, a Horta Comunitária da 
Saúde e com Instituto Ecobairro 
Brasil. Na elaboração do projeto 
da 4ª etapa também partici-
pou a Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET) e contou 
ainda com apoios do Sam-
papé e do Sesc Vila Mariana.

Em 12 de dezembro foi 
finalizado o primeiro trecho 
da 4ª Etapa, com alargamen-
to de esquina da rua Décio 
com Rua das Uvaias; imple-
mentação infraestrutura ver-
de – canteiros pluviais; ram-
pas de acessibilidade; vagas 
verdes e plantio de árvores.

Este projeto, que pretende 
gerar benefícios sistêmicos 
com o uso otimizado de recur-
sos públicos, está colaborando 
com a localização e a concre-
tização em prol das metas da 
Agenda 2030 e dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentá-
vel - ODS 3, 4, 6, 11, 13, 15, 16, 17.

É também uma etapa pre-
paratória para a implemen-
tação do Plano Municipal de 
Arborização Urbana – PMAU, 
que terá início em janeiro/2021.

PROMOÇÕES 

PRORROGADAS!

ATÉ 28/12/2020

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

SEBO DO JOÃO BAURU
Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

instrumentos musicais 


