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Outback vai presentear paulistanos 
com pão australiano e requeijão 
no aniversário da cidade
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Prefeitura e Governo do 
Estado definiram, no final 
do ano passado, que pes-
soas com idade entre 60 
e 64 anos terão que pagar 
passagem no transporte 
público a partir de 1 de fe-
vereiro. Assim, quem está 

nessa faixa etária terá seu 
cartão do idoso invalida-
do. Os idosos nessa faixa 
etária podem solicitar o 
bilhete único comum, pela 
internet, para obter des-
contos, mas não haverá 
mais gratuidade.   Página 6

Bruno Covas está afastado por 10 dias

Quando, afinal, seremos vacinados?

Página 4

MAC USP, no Ibirapuera, 
reabriu para visitação, porém 
horários podem alterar

Foto: Governo do Estado/Divulgação
A primeira semana da 

vacinação contra Covid 
no país foi marcada por 
informações desencontra-
das sobre a chegada de 
novas doses. Ainda nessa 
sexta, 22, devem chegar 2 
milhões de doses da vaci-
na de Oxford ao país, que 
começam a ser distribuídas 
já no sábado. Outros 4,8 
milhões de doses disponí-
veis, do Butantã, devem 
ser liberados pela Anvisa. 
Mas o total ainda é insufi-
ciente para vacinar sequer 
os profissionais de saúde 
de todo o país. Assim, o 
cronograma inicialmen-
te previsto e divulgado 
pelo Governo do Estado, 
de iniciar a vacinação de 
idosos em 8 de fevereiro, 
provavelmente vai atrasar. 
Para o restante, nem há 
previsão de data. Página 3

Já desde o início desse 
novo mandato, o prefei-
to reeleito Bruno Covas 
tem feito poucas apa-
rições públicas e vinha 
desenvolvendo agenda 

interna, com reuniões 
com seus secretár ios 
e equipe. Na segunda, 
anunciou que foram en-
cerradas suas sessões 
de radioterapia, no tra-

tamento de um câncer 
descoberto no final de 
2019, e que deveria ficar 
em repouso pelo perío-
do de dez dias. Nesse 
período, que deve se en-

cerrar na próxima sexta, 
29, a cidade está sob o 
comando de Ricardo Nu-
nes, que até ano passa-
do era um dos vereado-
res da capital. Página 2

Idosos passam a 
pagar passagem a 
partir de fevereiro
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Problemas “simples” 
em computador criam 
dores de cabeça sem 
fi m para usuários

Pode parecer simples, 
mas há algumas situações 
em computadores que nos 
tiram o sono de tão compli-
cadas. Sem falar naqueles 
momentos em que fazem o 
usuário perder muito tempo 
tentando uma solução para o 
que parece simples.

É o que acontece, por 
exemplo, quando não se con-
segue imprimir um documen-
to. A conexão entre o com-
putador e a impressora não 
se concretiza. É ainda mais 
comum em casos de redes 
wi fi , em que é preciso confi -
gurar laptops e impressoras 
não conectados por fi os, mas 
apenas que integram uma 
mesma rede.

Atualizações do sistema 
que fi cam rodando por horas 
são outra queixa comum de 
quem lida cotidianamente 
com computadores comuns 
ou notebooks. A temida “tela 
azul”, que indica algo erra-
do ou uma atualização que 
não foi bem sucedida não 
só irrita como assusta quem 
precisa do computador para 
trabalhar - especialmente 
nesse mundo moderno, nes-
ses tempos de home offi  ce.

O engenheiro Mario Su-
zuki trabalha há mais de 30 
anos com reparação de com-
putadores e relata que mui-

tos dos seus clientes às vezes 
ficam tentando solucionar 
problemas por horas, por 
dias, antes de buscar a assis-
tência técnica. “Mas, muitas 
vezes a solução depende 
da atuação de um técnico, 
mesmo. Pode haver um vírus, 
uma confi guração complexa 
mal feita, uma falha em arqui-
vos corrompidos”, exemplifi -
ca. “Quando um computador 
está lento, travado, várias 
podem ser as causas”.

Ele ainda relata outros 
motivos aparentemente sim-
ples ou comuns que levam 
pessoas a procurá-lo. “Web-
cam que parou de funcionar, 
um computador sem som, ou 
que liga e desliga sozinho são 
algumas situações comuns 
que a pessoa fi ca, às vezes, 
horas tentando solucionar 
sozinha, sem sucesso”, con-
ta.

O engenheiro também 
resolve problemas mais com-
plexos, remove spywares e 
cavalos de troia, configura 
redes domésticas e empre-
sariais, faz backup para troca 
de computadores, recupera 
arquivos, troca de peças...

Para falar com o enge-
nheiro Mário, da Suzuki In-
formática, entre em contato 
por telefone e WhatsApp: (11) 
99598-8489.

Não consegue usar impressora? Está sem som? Tela azul toda hora? Procure ajuda

Bruno Covas está afastado por repouso 
após radioterapia. Subprefeitos se mantêm

O mais recente boletim 
médico, datado de 18 de ja-
neiro, informa que o prefeito 
deverá retomar as sessões 
de imunoterapia e fazer exa-
mes do controle, a partir de 
agora. 

Subprefeituras
Nas subprefeituras, houve 

pouca mudança. O secretário 
continua sendo Alexandre 
Modonezzi, que já estava à 
frente da pasta na gestão 
anterior. Modonezzi já foi 
subprefeito de Vila Mariana, 
durante o mandato de José 
Serra. 

A subprefeitura do Jaba-
quara continua sob o coman-
do de Heitor Sertão. Ele havia 
assumido em abril, quando o 
então subprefeito Arnaldo 
Faria de Sá deixou o cargo 
para concorrer a verença. Fa-
ria de Sá foi eleito e assumiu 

em 1 de janeiro. 
A subprefeitura de Vila 

Mariana, da mesma forma, 
também se mantém com 
Diogo Batista Soares. Ele 
igualmente havia assumido 
em abril, depois de Fabricio 
Cobra Arbex deixar o co-
mando.

Emendas parlamentares
A Proposta de Lei Orça-

mentária enviada pelo pre-
feito Bruno Covas no fi nal do 
ano passado à Câmara Mu-
nicipal teve alterações, com 
acréscimo de verbas incluídas 
por emendas parlamentares. 

No caso do Jabaquara, 
por exemplo, após aprecia-
ção e aprovação da Proposta 
de Lei Orçamentária Anu-
al 2021 (PL (Projeto de Lei) 
643/2020), que estima as 
receitas e fi xa as despesas da 
capital, a Subprefeitura de Ja-

O prefeito reeleito Bruno 
Covas está licenciado do car-
go e deve voltar na próxima 
sexta-feira, 29 de janeiro. De-
pois das urnas, Covas passou 
a realizar sessões de radiote-
rapia para dar continuidade 
ao tratamento de um câncer 
na cardia, diagnosticado há 
pouco mais de um ano.

À frente da cidade está o 
vice, que na gestão passada 
ocupava uma vaga na câmara 
municipal, Ricardo Nunes. 

Em suas redes sociais, o 
prefeito anunciou que o afas-
tamento foi sugerido pela 
equipe médica do Hospital 
Sírio Libanês, para descanso 
após as sessões. Nas primei-
ras semanas do ano, Covas 
desenvolveu basicamente 
agendas internas, em des-
pachos com secretários e 
outros membros da equipe. 

Antes disso, em 1 de janei-
ro, ele participou presencial-
mente da cerimônia de posse 
na Câmara Municipal de São 
Paulo. 

O prefeito ainda anunciou 
que seguirá com o tratamen-
to imunoterápico que vinha 
realizando. Até fevereiro de 
2020, Covas fez sessões de 
quimioterapia que fizeram 
os nódulos reduzirem, mas o 
câncer não havia desapareci-
do por completo. 

Em dezembro, os exa-
mes mostraram, segundo a 
equipe médica, “efi cácia da 
imunoterapia, com estabili-
zação dos linfonodos”, mas 
ainda assim foi anunciada a 
mudança do tratamento com 
as sessões de radioterapia. 

baquara terá um orçamento 
da ordem de R$ 32,6 milhões, 
um aumento de 20,42% em 
relação aos R$ 27 milhões 
propostos inicialmente pelo 
Executivo.

O aumento do valor na 
peça orçamentária se deve 
às emendas parlamentares 
incluídas no projeto em de-
zembro do ano passado, da 
ordem de R$ 1,6 milhão.

O montante será empre-
gado na requalifi cação e pro-
moção da ocupação dos es-
paços públicos, que envolve 
a realização de reformas e 
instalação de equipamentos 
na região, manutenção e 
operação do serviço de guias 
e sarjetas, serviços de sanea-
mento básico com a manu-
tenção do sistema de drena-
gem entre outras ações.
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•CORONAVÍRUS

Mais de um milhão de pes-
soas se cadastraram para re-
ceber a vacina contra Covid 19, 
só no Estado de São Paulo. O 
cadastro pode ser feito pelos 
grupos prioritários em um site 
feito pelo Governo - vacinaja.
sp.gov.br - e que não represen-
ta agendamento ou garantia 
da vacina -é apenas um pré-
-cadastramento para agilizar 
o atendimento no momento 
da vacina e que vai evitar fi las 
e aglomerações. 

Mas o fato é que, ao menos 
por enquanto, não há sequer 
previsão para garantir doses 
de vacina para todos os gru-
pos prioritários. Boa parte da 
vacina Coronavac, produzida 
pelo Instituto Butantã em con-
junto com a empresa chinesa 
Sinovac, foi destinada a outros 
pontos do país e o Estado 
de Sao Paulo ficou com 1,5 
milhão, suficiente, portanto, 
para atender a cerca de 700 
mil pessoas aproximamente, 
apenas, já que são necessárias 
duas doses para imunizar cada 
pessoa. 

Vale destacar que no Esta-
do vivem 40 milhões de pes-
soas e que já contabiliza mais 
de 50 mil mortes pela Covid, o 
que representa um quarto de 
todas as mortes já registradas 
no país. São mais de 1,6 milhão 
de casos, com mais de 11 mil 
casos por dia, em média. O 
patamar elevado da infecção 
na cidade deve resultar na 
alteração da classificação da 
cidade no Plano São Paulo, 
com aumento das restrições 
às atividades comerciais. 

Se a vacina já gerou des-
confiança de parcela da po-

Vacinação de idosos deve ser adiada:
não há doses disponíveis sufi cientes

pulação, agora na verdade 
parece despertar ansiedade. 
Pelo país, há relatos de pesso-
as de grupos não prioritários 
“furando fi la”, ou seja, usando 
de infl uência política para se 
vacinar já, enquanto profi ssio-
nais da linha de frente da saú-
de não têm acesso à vacina. 

Até mesmo em São Paulo, 
o debate está aquecido. A Se-
cretaria Municipal de Saúde da 
cidade de São Paulo informou 
que recebeu apenas 215 mil 
doses, sendo que tem 500 mil 
profi ssionais de saúde atuan-
do nas redes pública e privada.  
Também já foram iniciados, 
no município, os processos de 
imunização de idosos acima de 
60 anos que estão em casas 
de longa permanência (asilos) 
- que totaliza 15 mil pessoas - e 
de indígenas de algumas tribos 
que totalizam pouco menos 
de mil pessoas.

Assim, a Prefeitura conta 
com o recebimento de outras 
215 mil doses só para concluir 
essa primeira fase e já avisou: 
não há data ainda prevista 
para a vacinação do público 
em geral, que não deve pro-

curar as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do município por 
enquanto. 

Assim, a promessa de aten-
der idosos com 75 anos ou 
mais em 8 de fevereiro, con-
forme havia sido anunciado 
pelo Governo do Estado no 
fi nal do ano passado, não deve 
se confi rmar. 

O país ainda aguarda va-
cinas enviadas pelo governo 
da ìndia - que devem chegar 
nessa sexta feira ao Brasil - e 
de novo lote de insumos que 
deveriam vir da China e tam-
bém estão atrasados. Assim, 
não há doses suficientes de 
vacina para atender o país e, 
tanto a cidade quanto o Esta-
do de São Paulo, se inserem 
nesse cenário. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a capital já 
possui defi nida e estruturada 
toda a logística para a Campa-
nha Municipal de Vacinação 
contra a Covid-19 e conta com 
os materiais necessários, entre 
os quais seringas e agulhas já 
destinadas apenas a essa ação, 
bem como o serviço de trans-
porte e refrigeração. 
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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

Por enquanto, só 50 mil foram vacinados no Estado, que tem 
doses para vacinar 700 mil pessoas, inicialmente

•CORONAVÍRUS

A pesquisa Viver em São 
Paulo divulgada dia 21 pela 
Rede Nossa São Paulo mostra 
que 43% dos residentes na 
cidade acreditam que a quali-
dade de vida piorou ao longo 
do último ano. Para 27% as con-
dições de vida pioraram um 
pouco e para 16%, muito. Para 
39%, não houve mudança e 14% 
acreditam que houve melhora 
na qualidade de vida.

Em relação a 2019, a piora 
da qualidade de vida era uma 
percepção de 28% da popula-
ção paulistana. A pesquisa ou-
viu 800 pessoas proporcional-
mente distribuídas por todas 
as regiões da cidade. As entre-
vistas foram conduzidas pelo 
Ibope entre 5 de dezembro 
de 2020 e 4 de janeiro de 2021. 

“Houve um aumento gran-
de da sensação de piora de 
vida. Esse é um dado signifi-
cativo. Nós temos que estar 
atentos a ele”, enfatizou o 
coordenador da Rede Nossa 
São Paulo, Jorge Abrahão. Ele 
ponderou, entretanto, que a 
pandemia de coronavírus deve 
ter afetado essa percepção. “É 
provável que isso tenha um 
vínculo com esse ano difícil 
que vivemos. Isso isolou a 
muitos e gerou muitas difi cul-
dades para outros tantos”, 
acrescentou.

Apesar do aumento do 
percentual de pessoas que 
percebem uma queda no pa-
drão de vida, caiu um pouco, 
de 64%, na edição anterior 
da pesquisa, para 60%, neste 
levantamento, o número de 
pessoas que deixariam a cida-
de de São Paulo se pudessem. 

Positivo e negativo

Qualidade de vida piorou para 47% 
dos paulistanos, mostra pesquisa

A característica mais apre-
ciada da cidade são as opor-
tunidades, qualidade mencio-
nada por 19% dos residentes, 
seguida pelo mercado de tra-
balho (14%) e a diversidade de 
serviços (13%).  Entre os aspec-
tos negativos, a violência é a 
mais mencionada, apontada 
como o pior da cidade por 31% 
da população, seguida pela 
criminalidade (18%) e desigual-
dade social (11%).

Confi ança nas instituições
O Metrô é a instituição em 

que a população de São Paulo 
mais confi a, com aprovação de 
70% dos moradores da cidade. 
Na segunda posição está a 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp), com 57% de citações 
positivas, seguida pelos conse-
lhos tutelares (51%).

A Guarda Civil Metropoli-
tana (GCM) perdeu seis pon-
tos percentuais em relação a 
última pesquisa, e fi cou com 
36% de aprovação. O sistema 
de ônibus, administrado pela 
SPTrans, perdeu 7 pontos des-
de o levantamento anterior e 
agora tem aprovação de 44% 
da população.

A Câmara Municipal é a 
instituição com pior índice de 
confiança, citada por 22%. A 
Prefeitura de São Paulo fi cou 
com índice de confiança de 
31%. “Nos últimos 12 anos o 
Judiciário, a Prefeitura e a 
Câmara de Vereadores têm 
uma queda acentuada de con-
fi ança. Nós vivemos em uma 
década em que a política está 
perdendo confi ança”, ressal-
tou Jorge Abrahão. 

Entre os fatos que levam 

a essa situação, ele apontou 
a difi culdade das instituições 
em dar respostas concretas 
aos problemas da cidade. “A 
desigualdade, que nós não 
conseguimos combater, per-
manece como uma marca 
de São Paulo. Como a cidade 
mais rica do Brasil, São Paulo 
poderia ser uma referência [no 
enfrenamento do problema”, 
exemplifi cou.

Para a secretaria munici-
pal de Assistência e Desen-
volvimento Social, Berenice 
Giannella, a descrença nas 
instituições é um fenômeno 
que atinge não só a cidade de 
São Paulo. “A gente vive um 
momento bastante delicado, 
não só no Brasil, mas no mun-
do inteiro em relação ao des-
crédito da política”, destacou.

Ela acredita que algumas 
percepções negativas da po-
pulação  podem ser desfeitas 
aprimorando a política de co-
municação da prefeitura. “A 
cidade de São Paulo tem um 
índice baixíssimo de homicí-
dios por habitante, mas a a 
gente ainda tem a percepção 
que a criminalidade é o proble-
ma”, exemplifi cou. 

Giannella disse ainda que 
há propostas para focar em 
bairros e populações menos 
favorecidas. Segundo ela, a 
prefeitura deve fazer neste 
ano um novo censo da popu-
lação em situação de rua, uma 
vez que houve mudança signi-
fi cativas nesse quadro devido 
a pandemia de coronavírus. 
A contagem feita em 2019 
identificou 24,3 mil pessoas 
dormindo nas calçadas ou 
abrigos da cidade.  
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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

Outback homenageia São Paulo
Para comemorar os 467 

anos de São Paulo, a rede Ou-
tback decidiu surpreender os 
paulistanos com um presente 
inusitado, unindo dois clássi-
cos: o famoso pão australiano 
da casa e o pão na chapa, que 
é tradição na cidade. Somente 
no dia 25/01, os restaurantes 
da cidade de São Paulo vão 
servir uma opção do icônico 
pão australiano FEITO NA 
CHAPA, como cortesia. O 
Sampa’s Day no Outback vai 
dar a oportunidade aos fãs 
da rede de experimentarem 
a novidade com exclusividade 
nas unidades da capital paulis-
ta ou de prepararem em casa 
se pedirem via delivery em SP. 

Vale ressalvar que talvez 
a abertura para frequência 
presencial em restaurantes da 

capital pode ser proibida pelo 
Governo do Estado em feria-
dos, conforme reclassifi cação 
no Plano São Paulo. 

De dar água na boca! A 
inspiração veio da paixão do 
paulistano por pão na chapa 
e pretende arrancar muito 
“mano do céu” por aí, sur-
preendendo, já que chegará 
à mesa dos clientes acom-

panhado de um requeijão 
especial temperado ao estilo 
Outback. 

No delivery, clientes rece-
berão junto com seus pedidos 
o pão australiano tradicional, 
a famosa manteiga, o requei-
jão especial e instruções de 
como fazer na chapa o pão 
australiano do Outback para 
recriar a experiência.

•CULTURA

MAC USP, no Ibirapuera, está aberto 
para visitação, com agendamento

Desde julho do ano pas-
sado, museus estão autori-
zados a reabrir para visitação 
na capital. Mas, o Museu 
de Arte Contemporânea da 
USP, que ocupa o prédio em 
frente ao Ibirapuera, optou 
por permanecer de portas 
fechadas, apenas com ativi-
dades online. 

Agora, no entanto, o Mu-
seu voltou a receber públi-
co presencialmente, mas é 
preciso fazer agendamento 
prévio. A reserva gratuita do 
ingresso deve ser feito pela 
plataforma Sympla - sympla.
com.br/visitamacusp - e to-
dos os protocolos de preven-
ção contra a Covid-19 devem 
ser seguidos. 

Assim, a visita está condi-
cionada à obrigatoriedade do 
uso de máscaras, a aferição 
de temperatura na chegada 
ao museu e o distanciamento 
entre os visitantes etc.

O acesso ao Museu é gra-
tuito e os horários reserva-
dos para entrada no museu 
são distribuídos em interva-
los de 2 horas, das 11h às 21 
horas, de terça a domingo. 
Fique atento ao dia e horá-
rio que deseja agendar no 
sistema. Vale ressalvar que o 
Governo do Estado anunciará 
mudanças na classifi cação do 
Plano São Paulo nessa sexta, 
22, e alterações no horário de 
visitação podem acontecer, 
como o provável fechamen-
to nos finais de semana e 
encerramento de atividades 
mais cedo.

O limite de visitantes é 
de 150 pessoas por horário. 
Caso esse número não seja 

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

atingido com o agendamen-
to, será permitido o acesso 
de visitantes espontâneos 
até o complemento do limite 
proposto.

O acesso ao museu será 
realizado gradualmente, de 
modo a garantir fl uxo contí-
nuo e evitar aglomerações.

As visitas não incluem 
monitoria ou mediação pre-
sencial de nosso serviço edu-
cativo, mas o agendamento 
permite acesso a todas as ex-
posições atualmente em car-
taz e ao mirante no terraço 
do Museu, que fi ca no oitavo 
andar do prédio e permite 
uma linda visão do parque do 
Ibirapuera e outros pontos 
da cidade.

O estacionamento é gra-
tuito e exclusivo para visitan-
tes do museu.

Por segurança, os guarda-
-volumes estão desativados 
para evitar o uso comparti-
lhado. A equipe do Museu 
recomenda portar apenas 
bolsas pequenas e objetos 
pessoais. A acesso com ma-
las, mochilas e outros objetos 
volumosos não é permitido;

A Biblioteca Lourival Go-
mes Machado mantém aten-
dimento online via e-mail 
- bibmac@usp.br

O empréstimo de material 
bibliográfi co deve ser solicita-
do via e-mail. A retirada será 
agendada previamente para 
a terça-feira seguinte, entre 
12h e 15h.

O acervo bibliográfico 
não está liberado para uso, 
manuseio ou pesquisas pelos 
consulentes. O atendimento 
também está sujeito a altera-
ção de acordo com protocolo 
recomendado pela Universi-
dade de São Paulo e a evolu-
ção da situação da pandemia 
no estado.

O acesso ao café e à li-
vraria está condicionada ao 
número máximo permitido 
de visitantes no prédio a às 
normas vigentes de preven-
ção e distanciamento so-
cial, mas não há necessidade 
de agendamento prévio. Já 
para o Restaurante Vista, o 
agendamento e reservas de-
vem ser feitos pelo site: vista
restaurante.vistasaopaulo.
com.br

Cidade chega aos 467 anos sem 
festa, só com atividades online

A cidade chega aos 467 
anos mas o clima não é para 
“comemorações”, por con-
ta dos índices crescentes 
da pandemia de Covid 19. A 
programação de atividades 
para resgatar e celebrar a 
memória urbana, dessa vez, 
terá muitas atividades virtu-
ais e também apresentações 
que podem ser apreciadas 
por quem circula de metrô, 
ônibus e automóveis.  Serão 
ações de intervenção espa-
lhadas pela cidade que não 
estimulem a aglomeração. 

No universo digital, uma 
agenda com mais de 40 ativi-
dades das mais diversas áreas 
culturais que serão exibidas 
nas redes sociais de centros 
culturais, casas de cultura e 
bibliotecas geridas pela SMC. 
Um recorte da diversidade 
paulistana com shows de rap, 
samba, rock, MPB, apresen-
tações teatrais para adultos 
e crianças, de dança, conta-
ção de histórias, discussões 
sobre questões indígenas e 
até mesmo uma exposição 
virtual sobre a história do 
circo. Num movimento para 
a democratização da leitura, 
a partir das 10h, haverá tam-
bém distribuição de exempla-
res de Macunaíma, de Mário 
de Andrade, em cinco biblio-
tecas do município: Vicente 
de Carvalho, Cora Coralina, 
Prestes Maia, Pedro Nava e 
Érico Veríssimo.

Entre as ações que inter-
vêm na paisagem urbana está 
o vídeo mapping São Paulo, 
Cidade-Ciência, que será pro-
jetado na fachada do Insti-

tuto Butantan. A atividade, 
que será realizada pelo Ateliê 
Digital Analógico, formado 
pelo artista Caio Fazolin e 
pela socióloga Tatiane Gon-
zalez, irá narrar através de 
uma visão poética os avanços 
da tecnologia que coloca a 
capital como polo produtor 
de ciência.

A programação completa 
está em bit.ly/397xtDz

Metrô
“São Paulo em Photos” 

é a exposição que pode ser 
apreciada na Estação Oscar 
Freire, com imagens do arqui-
teto Eli Hayasaka, sob a cura-
doria do produtor cultural e 
jornalista Maurício Coutinho.  
As imagens, segundo Couti-
nho, contemplam transfor-
mações da região central de 
São Paulo, com fotografias 
antigas mostrando o centro 
paulistano de 1900 a 1930 e 
cenários atuais captados por 
Hayasaka – entre esses, o 
Largo do Paissandu, o Thea-
tro Municipal e a esquina das 
avenidas Ipiranga e São João,

A mostra coletiva “Cida-
des em Pauta” reúne, na Es-
tação Paulista, 20 fotografi as 
feitas por 10 fotógrafos. Nas 
imagens, cenas do Conjunto 
Nacional, vistas aéreas da 
cidade, o zoológico, o bairro 
da Mooca, entre outras. 

Casa das Rosas
Já a Casa das Rosas, locali-

zada na Avenida Paulista, vai 
ter a atividade “De perdizes 
às galáxias - O cosmopolitis-
mo de Haroldo de Campos”. 
Júlio Mendonça - coordena-
dor do Centro de Referência 
Haroldo de Campos da Casa 
das Rosas - comenta, valen-
do-se de trechos de entre-
vistas do poeta, esse cosmo-
politismo conjugado ao fato 
de Haroldo ter residido toda 
sua vida no mesmo bairro da 
cidade de São Paulo. 

O evento acontecerá no 
dia 25 de janeiro, segunda-fei-
ra, das 19h às 21h, pela plata-
forma Zoom. Os interessados 
devem realizar a inscrição até 
o dia 25 de janeiro no link bit.
ly/2MfuVdm.

https://jornalzonasul.com.br/mac-usp-no-ibirapuera-esta-aberto-para-visitacao-com-agendamento/
https://jornalzonasul.com.br/outback-homenageia-sao-paulo/
https://jornalzonasul.com.br/cidade-chega-aos-467-anos-sem-festa-so-com-atividades-online/
https://www.gattofiga.com/cardapio
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511985423449&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20an%C3%BAncio%20do%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20e%20gostaria%20de%20saber...
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•SAÚDE

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

Profi ssionais do Hospital São Paulo 
recebem primeiras doses da Coronavac

O Hospital São Paulo, hos-
pital universitário da Unifesp 
(HSP/HU Unifesp), iniciou 
nessa quinta, 21, a vacinação 
contra o coronavírus com a 
utilização da CoronaVac (Sino-
vac/Instituto Butantan). 

Nesta primeira fase serão 
vacinados apenas médicos, 
equipe de enfermagem e fi-
sioterapeutas da instituição 
que fazem parte do público-
-alvo prioritário, conforme 
determinação da Secretaria 
Municipal da Saúde, e que se 
cadastraram previamente na 
página Vacina Já do governo 
do Estado. 

Médicos, equipe de enfer-
magem e fi sioterapeutas que 
pertençam ao público-alvo 
estão sendo vacinados. E o 
primeiro a se imunizar foi o 
enfermeiro Renan!

Todas as doses vieram de 
forma gratuita da Secretaria 
Estadual de Saúde, por inter-
médio do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e graças ao es-
forço da direção do HSP/HU/
Unifesp, que já solicitou mais 
doses da vacina ao governo 

do Estado de São Paulo.
As doses vieram de forma 

gratuita, por intermédio do 
SUS e graças ao esforço da 
direção do HSP/HU/Unifesp,  
que já solicitou mais doses da 
vacina ao governo do Estado 
de São Paulo

Os profi ssionais que fazem 
parte desta primeira fase de-
vem se dirigir aos seguintes 
pontos de vacinação: no an-
dar térreo do Hospital São 
Paulo, das 10h às 22h, e na 
Escola Paulista de Enferma-
gem, das 10h às 18h. A partir 
de sexta-feira, a vacinação 
começa às 8h. 

Oxford
Vários profi ssionais de saú-

de da Unifesp foram também 
voluntários para a pesquisa da 
vacina de Oxford - aprovada 
no último domingo, 17, pela 
Anvisa, mas ainda não dispo-
nível no país para aplicação. A 
expectativa é de que as doses 
cheguem ao país, depois de 
um atraso, nessa sexta, 22, e 
passem a ser aplicadas já no 
sábado, 23. 

Mas, é importante frisar 

que quem está recebendo 
uma dose da vacina Sinovac 
não poderá tomar o reforço 
da Oxford, nem vice-versa. 

A própria reitora da Uni-
fesp - Soraia Smaili, participou 
como voluntária dos estudos 
de Oxford e, essa semana, pu-
blicou na internet um relato 
com sua experiência. 

“Embora não saiba ainda 
se fui vacinada para a Covid-19 
ou se participei do grupo con-
trole, pois o estudo é cego 
e, para manter a isenção, é 
assim que deve ser, fi co feliz 
em ter dado a minha parcela 
de contribuição. Felizmente, 
teremos mais vacinas e o tra-
balho deve seguir para que 
elas possam chegar para o 
maior número de pessoas e 
pelo SUS, tão breve quanto 
possível. E para aqueles que 
perguntarem, responderei 
com clareza: Tenho medo 
da Covid-19, não da vacina. 
A ciência está produzindo 
respostas e nós poderemos 
celebrar a vida.

Com informações 
da Unifesp

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz) 

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?
Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

Monte seu pacote

(11) 2577-0009
contato@cozywork.com.br

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

https://jornalzonasul.com.br/profissionais-do-hospital-sao-paulo-recebem-primeiras-doses-da-coronavac/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=551125770009&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20para%20saber%20sobre%20o%20espa%C3%A7o%20para%20CoWork...
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•TRANSPORTE

A partir de 1 de fevereiro, 
acaba da gratuidade de pas-
sagens de ônibus e metrô 
para pessoas com idade entre 
60 e 64 anos. Só quem tem 
mais de 65 anos não preci-
sará pagar passagem.  A de-
cisãod o Governo do Estado 
e Prefeitura de São Paulo foi 
questionada na justiça, mas, 
ao menos por enquanto, pre-
valece a decisão de eliminar a 
gratuidade nessa faixa etária. 

A SPTRans alega que as 
novas medidas para a con-
cessão de gratuidade no sis-
tema de transporte público 
passarão por um período de 
transição no mês de janei-
ro e começam a vigorar a 
partir de 1º de fevereiro de 
2021 e defende que a decisão 
segue o que prevê o Estatu-
to do Idoso,com gratuidade 
nas passagens dos ônibus 
municipais e intermunicipais 
(EMTU), Metrô e CPTM para 
as pessoas acima de 65 anos 
de idade.

A SPTrans diz ainda que 
“este período de transição 
foi estabelecido para levar ao 
conhecimento e adaptação 
dos cidadãos”. Isso porque, 
passageiros com menos de 
65 anos que já possuem um 
cartão do Bilhete Único Espe-
cial da Pessoa Idosa deverão 
providenciar a substituição do 
seu cartão por um modelo do 
tipo comum durante o mês de 
janeiro, pois os cartões com a 
gratuidade serão cancelados 
em 1º de fevereiro para quem 
não completar a idade mínima 
necessária. O cadastro pode 
ser feito pela internet desde 

Idosos entre 60 e 64 anos passam a 
pagar passagem em 1 de fevereiro

19 de janeiro.
Ou seja,  quem 

tem entre 60 e 64 
anos de idade deve 
agora solicitar o Bi-
lhete Único Comum 
e a Prefeitura garan-
te que a entrega será 
feita em domicílio. 
Para isso, é preciso 
atualizar o cadastro 
no site sptrans.com.
br/cadastro a partir 
de 19/01 e selecionar 
a opção para receber 
o cartão na própria 
residência.  Saiba 
mais: https://scup.it/o2ci

A SPTrans ainda reforça 
que idosos acima de 60 anos, 
estão no grupo de maior risco 
de contágio pelo Coronaví-
rus. Por isso, veja as medidas 
adotadas que garantem a sua 
segurança e a de todos! 

- Evite ir aos Postos de 
Atendimento da SPTrans 
(Posto Central do Bilhete 
Único ou nos Postos das Sub-
prefeituras);

- Evite sair de casa, mas 
caso seja necessário utilize o 
transporte coletivo no horário 
das 10 às 15h, quando a circu-
lação de pessoas no ônibus é 
menor.

- Suas viagens no trans-
porte estão garantidas. Caso 
não esteja com o seu Bilhete 
Único você pode apresentar 
o RG ao motorista e usar o 
transporte por ônibus nor-
malmente;

- Para tirar dúvidas e soli-
citar o Bilhete Único Especial 
Idoso - agora só para quem 
tem 65 anos ou mais - foi 

criado um e-mail exclusivo e 
em caráter excepcional. Se 
necessário peça ajuda para 
um familiar ou uma pessoa 
amiga. O e-mail é atendimen-
to.idoso@sptrans.com.br, 
deve-se anexar RG, foto e 
comprovante de residência.

Homens e mulheres com 
65 anos ou mais que, com-
provadamente, residam na 
Capital e Região Metropo-
litana de São Paulo podem 
solicitar o cartão do Idoso 
pelo endereço: sptrans.com.
br/atendimento.

Documentos necessários:
• Documento pessoal com 

foto (RG, CNH, CIE...), com 
data de emissão de até dez 
anos (cópia simples);

• CPF (caso o número não 
conste no documento apre-
sentado) (cópia simples);

• Comprovante de resi-
dência recente (máximo 06 
meses)  (conta de telefone, 
luz, gás);

• Informar número de 
telefone para contato.

(11)96573-8272    (11)99286-3292(11)96573-8272    (11)99286-3292

•CORONAVÍRUS

O Estado de São Paulo 
registra aumento de 42% no 
número de novos casos e de 
39% de óbitos de COVID-19 
em vinte e um dias de janei-
ro, em comparação ao mes-
mo período de dezembro.

Essa piora nos índices da 
pandemia deve provocar a 
reclassificação de todas as 
regiões do Estado e aue-
mnto das restrições para 
atividades comerciais.  A 
expectativa é de que salões 
de beleza, restaurantes e 
todo comércio considerado 
não essencial seja impedido 
de abrir as portas para aten-
dimento presencial nos dias 
de semana a partir das 20h 
e nos fins de semana, dia e 
noite. 

Em toda a pandemia, já 
ocorreram 1.670.754 casos 
e 50.938 vítimas fatais em 
toda a pandemia em SP. 
Desse total, somente em 
janeiro foram confirmados 
208.457 casos novos e 4221 
mortes. Já em dezembro, 
entre os dias 1º e 21, foram 
registrados 146.390 casos e 
3041 óbitos.

As taxas de ocupação 
permanecem em crescimen-
to a cada dia. Neste ano, 
já  saltaram nove pontos 
percentuais no Estado – de 
61,8% para 70,8% – e mais de 
quatro pontos percentuais 
na Grande São Paulo, onde 
passaram de 66,9% para 
71,5%.

O número de pacientes 
internados é de 13.711, sendo 
7.658 em enfermaria e 6.053 

em unidades de terapia in-
tensiva, conforme dados das 
12h desta quinta-feira. Entre 
o total de casos diagnostica-
dos de COVID-19, 1.420.484 
pessoas estão recuperadas, 

sendo que 171.120 foram in-
ternadas e tiveram alta hos-
pitalar.Hoje, os 645 municí-
pios têm pelo menos uma 
pessoa infectada, sendo 616 
com um ou mais óbitos. 

Governo deve estabelecer fase vermelha
a partir das 20h e nos fi ns de semana

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 
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