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M E I O A M B I E N T E

Gerar menos resíduos deve ser meta de todos
Dados recentes mostram 

que cada brasileiro produz, em 
média, 1,3kg de resíduos sóli-
dos por dia. Em uma família de 
classe média, esse volume pode 
ser ainda maior, ou seja, em 
uma casa com quatro pessoas, 
por exemplo, a produção pode 
chegar a oito ou dez quilos 
por dia, atingindo mais de 200 
quilos de lixo por mês.

Para onde vai todo esse 
“lixo”? Quanto ele custa para 
os cofres públicos? O que cada 
paulistano tem feito para redu-
zir o volume produzido?

Vale ainda ressaltar que, 
além da geração cotidiana e re-
gular, o cidadão ainda gera re-
síduos eventuais em pequenas 
reformas, quando troca algum 
produto doméstico - roupas, 
equipamentos eletrônicos, mó-
veis, brinquedos...

A Política Nacional de 
Resíduos Sólidos - definida 
em legislação federal (Lei 
12.305/2010) já há mais de dez 
anos- segue padrões interna-
cionais ao de� nir que o desti-
no � nal de tudo que entra na 
economia deve ser planejado.

Ou seja, cada item produzi-
do - seja um produto perecível, 
como alimentação e outros 
itens orgânicos ou um aparelho 
eletrônico, uma peça de roupa  
ou uma garrafa de refrigerante 
- um dia vai se tornar “lixo”. 
Como será feito esse descarte? 
É possível reutilizar o material 
de alguma forma, seja pela 
própria indústria promotora ou 
outro reciclador? Qual o custo 
desse descarte? Caso não seja 
viável sua reciclagem, onde e 
como será descartado? Em um 
aterro sanitário ou é possível 
gerar energia por meio de sua 

transformação? Há muitas 
perguntas sobre o reaprovei-
tamento, reciclagem e redução 
do consumo, mas o fato é que a 
solução para a geração constan-
te de resíduos só será possível 
com a participação de todos. 

É o que a PNRS chama de 
“responsabilidade compar-
tilhada”.  Isso significa que 
poder público, cidadãos, co-
mércio, indústria, todos têm 
deveres com relação ao que é 
descartado após o consumo e 
também durante o processo de 
produção.

Cidadão
O cidadão comum tem obri-

gações tanto dentro de casa 
quanto fora dela. 

Dentro de casa, a responsa-
bilidade começa por perceber 
o quanto de resíduo é gerado 
e discutir isso com as pessoas 
que vivem no mesmo ambien-
te. Com crianças, por exemplo, 
é possível até fazer um desa� o 
de reduzir, colocar o lixo para 
fora de casa apenas uma vez 
por semana, evitando descartar 
qualquer coisa. 

E não se trata apenas de di-
minuir o desperdício de comi-
da - que é um grande problema 
no país - mas também de não 
desperdiçar folhas de papel, 
não trazer para casa brindes 
que serão imediatamente des-
cartados,  diminuir ou evitar 
o consumo de produtos indus-
trializados como refrigerantes, 
sucos em caixinha e refeições 
semi prontas que vêm todas em 
embalagens que serão imedia-
tamente descartadas.

O que for inevitável, que 
seja reciclável ou reaproveitá-
vel. Reutilize potes de vidro e 
plástico, por exemplo, ou en-

caminhe para a coleta seletiva.
Acondicionar o lixo corre-

tamente e deixá-lo na porta 
de casa apenas no horário do 
caminhão é outra responsabi-
lidade do cidadão. 

Nas zonas sul e leste pau-
listana, a coleta é feita pela 
concessionária Ecourbis Am-
biental. No site da empresa, há 
uma ferramenta bem prática 
para conferir o horário em que 
o caminhão da coleta tradicio-
nal ou o da coleta seletiva pas-
sam em sua casa - lembrando 
que fatores como trânsito ou 
chuvas intensas podem ge-
rar atrasos de até duas horas. 
Con� ra em: ecourbis.com.br/
coleta/index.html. 

Também é preciso ficar 
atento à produção de entulho, 
descarte de itens eletrônicos e 
descarte de móveis, estofados 
e outros “bagulhos”. Há desti-
nação correta para cada tipo de 
material e faz parte da respon-
sabilidade de cada um garantir 
que nada seja descartado fora 
de hora ou no local errado.

Fora de casa, o desafio de 
não gerar resíduos em demasia 
e de garantir descarte correto 
deve ser mantido. Durante o 
trabalho em um escritório ou 
ao comer em um restaurante, 
o cidadão deve estar sempre 
atento a evitar a produção de 
“lixo”. 

Comerciantes
Já os comerciantes também 

podem e devem contribuir 
para evitar a geração de resídu-
os. Além de manter a atitude de 
não desperdiçar e acondicionar 
corretamente os resíduos gera-
dos em seu ambiente de traba-
lho, comerciantes, empresários 
e pro� ssionais liberais em geral 

precisam estar atentos à quanti-
dade exata de resíduos gerados. 

Quem gera mais do que 200 
litros por dia precisa contratar 
empresa própria para a remo-
ção cotidiana desse material. 

Vale ainda destacar que toda 
empresa registrada na capital 
ou que preste serviços aqui 
deve ter cadastro na Prefeitura, 
ainda que não gere 200 litros 
por dia, precisa se cadastrar 
em ctre.com.br e declarar a 
quantidade estimada gerada. 
Para pequenos geradores, não 
há cobrança de taxas, porém o 
cadastro é obrigatório.

Em caso de produção de 
muitos itens recicláveis - como 
latinhas de alumínio e garrafas 
de vidro em restaurantes, por 
exemplo, ou folhas de papel 
(limpo) em escritórios - é in-
teressante buscar cooperativas 
cadastradas para fazer a doação 
diretamente e contribuir para o 
sustento das famílias de catado-
res que nelas atuam. 

Indústrias
Já as indústrias, que produ-

zem os itens que consumimos, 
também têm responsabilidade 
pelo que colocam à venda no 
país. Assim, quando compra-

mos um refrigerante e ele é 
fornecido em uma garrafa pet 
não retornável, a responsabi-
lidade por todo esse volume 
de garrafas pet também será 
da indústria que a colocou no 
mercado. Vale ressalvar que 
acordos de logística reversa 
ainda estão em negociação, 
conforme cada setor. 

Para aparelhos eletro/ele-
trônicos, lâmpadas, remédios, 
cosméticos e vários outros itens 
de uso mais prolongado, tam-
bém há responsabilidade da 
empresa. Por isso, sempre que 
tiver dúvida quanto ao descarte 
de um produto, o consumidor 
deve procurar o fabricante. 

É a chamada Logística Re-
versa, que responsabiliza as 
empresas pelo ciclo de vida e 
descarte dos itens que produz.

Outra ação importante das 
indústrias e também do co-
mércio é estimular o consumo 
consciente.  

Poder público
As diferentes esferas de po-

der também compartilham a 
responsabilidade pela destina-
ção final dos mais diferentes 
tipos de resíduos. Governos 
federal e estadual, além de Pre-

feituras, têm reponsabilidade 
em de� nir as regras para que a 
produção e o descarte aconte-
çam de forma sustentável.

Além disso, definem, por 
exemplo, políticas para esti-
mular a reciclagem, impostos 
sobre itens reciclados, res-
ponsabilidades das empresas.  
Paralelamente, as regras e a 
prestação de serviço de coleta 
e destinação � nal dos resídu-
os também cabem ao poder 
público, em sua maioria às 
Prefeituras. 

Assim, o poder público 
garante a prestação dos serviços 
de limpeza pública, coleta de 
lixo e de recicláveis e destinação 
� nal (aterros ou outras formas). 
Oferecem ainda serviços como 
ecopontos, operação cata bagu-
lho, varrição das ruas, poda de 
árvores e capinação de calçadas, 
limpeza de bueiros etc. 

Como todos esses são servi-
ços públicos, pressupõem que o 
cidadão siga regras pré-de� nidas 
e prevêem punições para os 
cidadãos que as descumprirem, 
como no caso de quem coloca 
o lixo em horário inadequado 
ou descarta entulho em vias 
públicas. 

Plano define monitoramento de lixo no litoral paulista
Em janeiro, o Estado de 

São Paulo lançou um Plano 
Estratégico de Monitoramento 
e Avaliação do Lixo no Mar 
(Pemalm). Pioneiro no Brasil 
o documento foi lançado pela 
Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente (SIMA), pela 
USP, por meio do Instituto 

Oceanográfico (IO/USP), da 
Cátedra UNESCO para a Sus-
tentabilidade do Oceano, e por 
meio do Instituto de estudos 
Avançados (IEA/USP).

Os ambientes costeiros e 
marinhos são responsáveis pela 
regulação do clima no planeta, 
reciclagem de nutrientes, recre-

ação e o lazer, e vêm sofrendo 
com a pressão sobre os recur-
sos naturais, a poluição e as 
mudanças climáticas.

Embora os itens plásticos 
respondam pela maior quan-
tidade de lixo nos oceanos, há 
materiais como o papel, bitucas 
de cigarro, petrechos de pesca, 
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tecido, madeira, metal, vidro, 
borracha, que são originados 
por diversas fontes. Ações hu-
manas em terra e no ambiente 
marinho e a gestão inadequada 
dos resíduos sólidos são alguns 
dos fatores responsáveis pelo 
lixo no mar.

O estado paulista foi o pri-
meiro a elaborar o documento, 
iniciado em 2019, que contou 
com a participação de diversos  
setores da sociedade (público, 
privado, sociedade civil, aca-
demia).

O plano traz um conjunto de 
indicadores (de geração de lixo, 
de exposição e de impactos) 
recomendados para o monito-
ramento e avaliação do lixo no 
mar, que vai permitir uma aná-
lise das melhores opções para o 
combate efetivo do problema.

O documento está inserido 
nas metas do Plano Estadual 
de Resíduos Sólidos (PERS) e 
ainda possibilita a integração 

com outras políticas públicas 
ambientais de planejamento e 
conservação do estado.

A iniciativa está alinhada 
com a agenda internacional de 
conservação marinha, como os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Agenda 2030 
(especi� camente o ODS 14) e 
a Década do Oceano da ONU 
(2021-2030).

De acordo com o pesquisa-
dor e professor do IOUSP Ale-
xander Turra, um dos principais 
idealizadores e coordenador 
técnico do Plano, a próxima 
etapa é sua implementação, que 
deve ocorrer ainda em 2021. E 
a expectativa é que este docu-
mento subsidie a elaboração 
do plano de combate ao lixo no 
mar do estado de São Paulo”. 
Cenário

A gestão do lixo no mar é 
complexa e ligada à gestão de 
resíduos sólidos do estado, 
incluindo municípios que não 

estão na zona costeira. Portan-
to, gerir o lixo no mar envolve 
entender como os resíduos 
chegam ao oceano e como cada 
etapa de sua cadeia produtiva, 
de consumo e descarte pode 
aportar no ambiente marinho.

Sem uma base de dados no 
país, os gestores identi� caram a 
necessidade de  desenvolver um 
diagnóstico das principais fon-
tes de resíduos que são levados 
até o oceano como ponto de 
partida para a implementação 
de ações de combate precisas 
e embasadas cienti� camente.

O Pemalm surgiu neste con-
texto. Uma combinação do 
esforço coletivo de diversos se-
tores da sociedade para respon-
der à necessidade de se com-
preender o problema e então 
buscar formas de combatê-lo.

O Plano está disponível para 
consulta e download na in-
ternet: www.pemalm.com/
o-plano

O PLÁSTICO É UM DOS PRINCIPAIS MATERIAIS 
ENCONTRADOS EM DESCARTE IRREGULAR NAS REGIÕES 
COSTEIRAS, MAS HÁ TAMBÉM BITUCAS, MADEIRA, TECIDO...

CONSUMIDORES, COMERCIANTES, INDÚSTRIAS E
 PODER PÚBLICO DEVEM DIVIDIR RESPONSABILIDADES 
NA GERAÇÃO E NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

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.
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•SERVIÇOS

Vila Mariana agora tem unidade do 
Poupatempo, na Assembleia Legislativa

291 milhões de reais do orça-
mento ao governo do Estado, 
o maior valor economizado 
pela Assembleia Legislativa 
em toda sua história.

Em um espaço de 120 me-
tros quadrados, a unidade do 
órgão tem capacidade para 
realizar cerca de 200 aten-
dimentos presenciais e 300 
virtuais por dia.

No local serão oferecidos 
154 serviços de diferentes 
instituições, como Detran-
-SP, Sabesp e CDHU, além de 
atendimentos a demandas 
relacionadas às secretárias 
da Fazenda e da Educação, 
da Procuradoria Geral do 
Estado e de serviços muni-
cipais.

Há opções da emissão 
da segunda via de contas e 
documentos, renegociação 
de dívidas, inscrições em 
programas governamentais, 
agendamento de procedi-
mentos, obtenção de certi-
dões e pesquisa acerca de 
débitos, por exemplo.

Com a inauguração, o 
novo posto de atendimento 
do Poupatempo vai se juntar 
às unidades da Defensoria 
Pública do Estado de São 
Paulo e do Departamento 
Estadual de Trânsito, que 
funcionam no Palácio 9 de 
Julho desde 2018.

Presente na cerimônia, 
o segundo secretário, de-
putado Milton Leite Filho, 
salientou que a Assembleia 
é a Casa do povo e precisa 
estar aberta para a popula-
ção. “A instalação da unidade 
é um grande avanço e vai 
proporcionar a melhoria na 
prestação de serviço ao povo 
paulista”, explicou.

O deputado Delegado 
Olim (Progressistas) também 
participou da cerimônia.

Para ser atendido presen-
cialmente, os interessados 
deverão fazer agendamento 
de data e horário pelo portal 
www.poupatempo.sp.gov.br 
ou pelo aplicativo Poupatem-
po Digital.

A unidade funcionará de 
segunda-feira a sexta-feira, 
das 9h às 17h e aos sábados, 
das 9h às 13h. As demais op-
ções, mais de 120, podem ser 
realizadas de maneira on-line, 
através dos canais digitais da 
entidade.

Vale ainda destacar que a 
rede Poupatempo tem totens 
de autoatendimento, que in-
clusive aceitam pagamentos 
de taxas por cartão de crédi-
to, na hora. Estão disponíveis 
em estações do metrô e da 
CPTM, shoppings centers, 
supermercados, e unidades 
do Descomplica SP, por exem-
plo, durante todo o horário de 
funcionamento dos estabele-
cimentos. Os endereços estão 
no portalwww.poupatempo.
sp.gov.br, na opção Locais de 
Atendimento. Há, por exem-
plo, totens nas estações Pa-
raíso, Jabaquara, Ana Rosa 
ou na unidade Descomplica 
SP do Jabaquraa, junto à Sub-
prefeitura (Av. Eng. Armando 
de Arruda Pereira, 2314)

Na zona sul paulistana, 
as unidades do Poupatem-
po ficam em Santo Amaro 
e na Cidade Ademar. Além 
dessas, há atendimento na 
Sé e Luz, na região central, 
na Lapa - zona oeste, e em 
Itaquera, na zona Leste. Mas, 
para quem mora na região de 
Vila Mariana, Saúde ou Mo-
ema, agora há outra opção 
que promete ser mais fácil e 
menos movimentada: dentro 
da Assembleia Legislativa de 
São Paulo, na frente do Par-
que Ibirapuera, no próprio 
distrito da Vila Mariana. 

A nova unidade foi inau-
gurada em solenidade com 
a presença de deputados es-
taduais, na última terça, 9., e 
fi ca localizada no subsolo do 
Palácio 9 de Julho.  Na verda-
de, esse novo Poupatempo 
já vinha funcionando expe-
rimentalmente desde o dia 
1 de fevereiro, para teste de 
equipamentos e treinamento 
de funcionários, mas agora já 
pode ser selecionado no por-
tal do Poupatempo na hora 
de agendar serviços. 

O presidente da Alesp, de-
putado Cauê Macris afi rmou 
que “o lema da Mesa Direto-
ra, ao longo dos últimos dois 
anos, tem sido otimizar o uso 
de recurso público, gastando 
menos e melhorando a pres-
tação de serviço à população. 
Como a Assembleia possui 
fácil acesso, temos trabalha-
do para ampliar a gama de 
serviços oferecidos aqui no 
Palácio 9 de Julho”, disse, ao 
explicar que, em 2020, o Le-
gislativo paulista devolveu R$ 
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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 

Por que devemos         

Entrega e Delivery
9.6313-8187  2275-7304

CONSUMIR OS  DELICIOSOS SUCOS
CONCENTRADOS DE FRUTAS, VERDURAS E 

PLANTAS MEDICINAIS LIOFILIZADAS
 Porque são Riquíssimos em 
     Vitaminas, Minerais, Aminoácidos...
 Porque aumentam a imunidade
 Porque ajudam prevenir e aliviar:  
       ⚫  Cansaço  Físico ⚫ Cansaço Mental 
       ⚫ Ansiedade ⚫ Fadiga ⚫  Dores ⚫ Stress 
 Porque FUNCIONA!

Estamos Afi liando
- Distribuidores atacadistas - Revendedores varejistas 

Agendar Entrevista A.P.N.

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
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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

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

Carnaval online é possível? 
Prefeitura aposta que sim!

A pandemia está em mo-
mento crítico, com números 
alarmantes. Mais de 17 mil mo-
radores da capital paulista já 
perderam a vida, o número de 
infectados confi rmados ultra-
passa meio milhão - e ainda há 
mais de 700 mil casos suspeitos 
- e inquérito sorológico apon-
tou que um terço da população 
já teve contato com a Covid-19.

Nesse cenário, todo cuida-
do ainda é pouco. E foi pensan-
do nisso e, ao mesmo tempo, 
querendo valorizar o Carnaval 
Paulistano, que a Prefeitura 
idealizou um “carnaval online”. 

É o Festival Tô Me Guardan-
do, iniciativa inédita que pre-
tende apoiar as manifestações 
carnavalescas de São Paulo. 
São 380 atividades, entre ins-
talações artísticas e lúdicas na 
cidade, apresentações online 
e atividades nos espaços cul-
turais da Prefeitura e apresen-
tações nas redes sociais dos 
inscritos no chamamento de 
manifestações carnavalescas e 
blocos. Começa nessa sexta, 12 
e vai até 28 de fevereiro .

São cerca de 380 atividades 
entre Instalações artísticas e 
lúdicas na cidade, apresentação 
nas redes sociais dos espaços 
culturais da Prefeitura e apre-
sentações nas redes próprias 
derivadas do chamamento de 
manifestações carnavalescas 
comunitárias 

Bibliotecas
Vale ressaltar: as atividades 

serão transmitidas pela inter-
net, mas são gravadas/promo-
vidas por espaços culturais de 
diversos pontos da cidade. 

Ou seja, não há preocupa-
ção quanto à distância de sua 
casa - é possível ver alguma 
atividade da zona leste e depois 

conferir outra da zona oeste.
Mas, quem quer conferir a 

produção da Zona Sul, vai en-
contrar várias opções.

Na Vila Mariana, por exme-
plo, a Biblioteca Viriato Correa 
recebe, no dia 27, 15h, “Mani-
festações Populares em Ritmo 
de Festa [Carnaval]”, com  Cia 
Porto de Luanda - A classifi-
cação é a partir de 10 anos. A 
apresentação será ao vivo pela 
internet,  no endereço: www.
facebook.com/ciaportodeluan-
da.pagina

Já a biblioteca Paulo Duar-
te, no Jabaquara, vai receber 
“Danuza e o Carnaval das Paró-
dias”, uma atividade de vivên-
cia de carnaval para o público 
de todas as idades mas prin-
cipalmente infantil . A ideia é 
apresentar esse gênero musical 
brasileiro que percorre décadas 
e encanta a todos com suas mú-
sicas divertidas. Algumas das 
letras foram parodiadas para 
que a valorização, o respeito e 
a diversidade fossem mantidas.

Será dia 16 de fevereiro às 
17h - no canal de Danuza No-
vaes. A artista, aliás, vai prota-
gonizar diversas contações de 
histórias  por toda a cidade.

Culturas Negras
Outro destaque do evento 

será a programação do Centro 
de Culturas Negras, antigo Cen-
tro Cultural Jabaquara. 

De 21 a 26 de fevereiro, sem-
pre às 16h, o local terá progra-
mações de classifi cação indica-
tiva libre, todas com cerca de 1 
hora de duração, e que serão 
transmitidas ao vivo, online, 
pelo Instagram @ccnegras

No dia 21, o evento é Esta-
ção Folia, com o Bloco de mes-
mo nome, que faz parte do dos 
blocos de rua da Prefeitura de 

São Paulo. Criado em 2018 em 
uma reunião de amigos aman-
tes do samba, promove danças, 
músicas, adereços e energia em 
torno do folclore nacional. Apa-
drinhado pela Escola de Samba 
Vai Vai, possui sede própria no 
Ipiranga, com capacidade para 
receber até 600 pessoas.

Ainda no dia 21, 15h, e 22, 
16h, haverá  Vivência de Sam-
ba no Pé Mayara Santos, que  
vai oferecer suas esperiências 
dentro dos blocos de carnaval 
paulistano, com participação 
do DJ Diego.

NO dia 22, 15h, Quilombo 
Samba Show, que faz uma 
apresentação com valorização 
da cultura Afro Brasileira e para 
as raízes negras do Carnaval. 

No dia 23, Fuzoê, 16h, em 
que a A Associação Bloco Fuzuê 
SP vai mostrar seu trabalho 
carnavalesco de raiz, que traz 
um “Fuzuê de alegria, descon-
tração e profi ssionalismo”. 

Dia 24, o evento é Batifun-
do, com o O G.R.M.R.C. Bate 
Fundo é uma manifestação 
cultural aplicada ao resgate e 
à preservação do samba bra-
sileiro. 

Dia 25, 16h, tem “Amigos do 
Samba da Laje, uma Reunião de 
amigos que confraternizam no 
carnaval de São Paulo a partir 
do samba da laje.

Tem ainda programação de 
reggae e carnaval feminista na 
Casa de Cultura Chico Science, 
Bagaceira com o Bloco Agora 
Vai no Teatro Santo Amaro e 
muito mais. 

Para ver a programação
completa de Carnaval, toda 

gratuita, confi ra os links 
para cada tipo de pro-

gramação em nosso site: 
jornalzonasul.com.br

Plaza Sul agiliza sistema 
de entrega de refeições

O Plaza Sul Shopping está 
com uma novidade que facilita 
ainda mais a vida de todos os 
integrantes do ecossistema de 
food delivery (lojistas, entre-
gadores e clientes). Trata-se 
da instalação do iFood HUB, 
que concentra a retirada de 
pedidos, agiliza e aumenta a efi -
ciência na entrega de refeições 
pelo aplicativo.

 O iFood Hub atende con-
sumidores que fazem pedidos 
pelo iFood para as operações 
de alimentação do shopping. 
Funciona assim: após os pedidos 
serem registrados no sistema, 
as refeições saem diretamente 
das cozinhas dos restaurantes 

e vão para o iFood Hub para 
retirada direta dos entregado-
res, reduzindo o tempo em que 
a refeição é repassada para o 
profissional de delivery. Para 
os consumidores, as refeições 
chegam mais rapidamente e 
com mais qualidade e frescor.

O iFood Hub resulta de par-
ceria do aplicativo de entregas 
com a Aliansce Sonae, adminis-
tradora do Plaza Sul. “O delivery 
tem ganhado cada vez mais 
adeptos com a disseminação do 
uso da tecnologia, o que refl ete 
uma tendência de consumo em 
que os mundos físico e digital 
estão interligados. E o iFood 
Hub leva mais praticidade e 

eficiência para esse serviço”, 
declara Eduardo Dias Jorge, 
superintendente do Plaza Sul.  

 “Fizemos uma análise e en-
tendemos que o shopping tem 
uma concentração de pedidos 
bastante significativa e que a 
experiência dos lojistas, entrega-
dores e consumidores pode ser 
ainda melhor. Por isso, acredita-
mos que o iFood Hub é uma solu-
ção que traz ganhos muito claros 
para a operação. Para os consu-
midores, o pedido chega em me-
nor tempo e com mais qualidade 
e, por consequência, há uma 
melhora na avaliação dos res-
taurantes”, explica Daniel Rosa, 
gerente de Logística do iFood.

•CULTURA

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/festival-to-me-guardando-celebra-o-carnaval-pela-internet/
https://jornalzonasul.com.br/plaza-sul-agiliza-entrega-de-refeicoes/
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...
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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•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

Médicos residentes entram em greve no Hospital São Paulo

• 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

Faltam remédios que cus-
tam centavos. Faltam luvas ci-
rúrgicas e outros equipamen-
tos simples de proteção. Mas 
não é só isso - até as refeições 
de crianças internadas estava 
defi citária, sem proteína (car-
ne, frango...) e muitos pais 
eram obrigados a trazer ali-
mentos de casa. Esse cenário 
triste é de um dos principais 
hospitais do país, referência 
em atendimento público e 
universal, totalmente gratui-
to: o Hospital São Paulo. 

Essa semana, os médi-
cos residentes da unidade 
anunciaram uma greve e pro-
moveram protesto na en-
trada do Hospital, em luta 

por melhores condições. 
Ligado à Universidade Fe-

deral de São Paulo - Escola 
Paulista de Medicina, o HSP 
sempre foi referência em 
atendimento por conta das 
equipes altamente capacita-
das. Sempre enfrentou difi cul-
dades, é verdade, mas agora 
com a pandemia e a grande 
procura por pacientes Covid, 
a situação se agravou.

Vale ainda ressaltar que, 
com a recente crise econô-
mica e o aumento do desem-
prego, muitos abriram mão de 
planos de saúde particulares e 
passaram a recorrer ao Hos-
pital e outros equipamentos 
públicos. 

Essa semana, a situação 
está ainda mais complexa, 
com o fechamento de pron-
tos socorros estaduais para o 
público em geral - só pacien-
tes com Covid estão sendo 
atendidos.

Já desde o início da pande-
mia, há praticamente um ano, 
o Hsopital vem promovendo 
campanhas para conseguir 
o apoio da população com 
doações de produtos básicos. 

Uma ação voluntária - que 
pode ser encontrada em re-
des sociais em @voluntariado 
epm - tem divulgado pedidos 
que vão de itens de proteção 
hospitalar até doações em 
dinheiro, mesmo, para que 

esses itens possam ser com-
prados. 

“A ajuda está sendo crucial 
nesse momento”, anuncia o 
grupo nas redes. E essa sema-
na, publicou uma explicação 
sobre a situação atual. “O 
Hospital São Paulo está re-
cebendo inúmeros pacientes 
com COVID-19. No entanto, 
nós ainda estamos recebendo 
as doenças de alta complexi-
dade que tratávamos antes. 
Dessa forma, a quantidade 
de pacientes do hospital au-
mentou, aumentando o uso 
de insumos. Esses insumos, 
como luvas, por sua vez, fi ca-
ram mais caros devido à alta 
demanda no mundo. Assim, 

•SAÚDE •ARTIGO

Essa é uma questão po-
lêmica que tem sido am-
plamente discuti da, ainda 
mais com o aumento pro-
gressivo da expectativa 
de vida e uma crescente 
notável nos índices de de-
mência. Nesse contexto, 
esta é uma questão de 
extrema importância, mas 
para compreendê-la vamos 
abordar ponto a ponto.

Sabemos que a perda 
auditiva pode prejudicar 
de diversas formas as ati -
vidades diárias dos idosos. 
O que também precisamos 
entender aqui é que a per-
da auditi va envolve muitas 
outras funções como a me-
mória, cogniçã o, atenção e 
concentração.

Está claro que ouvir é 
uma função involuntária, 
afi nal mesmo dormindo so-
mos capazes de ouvir e não 
requer força ou desejo por 

parte do indivíduo. Porém, 
compreender o processo 
é muito mais complexo 
e, para esta função, é ne-
cessária a parti cipação do 
cérebro.

O cérebro de quem tem 
perda auditi va não recebe 
informações e estímulos 
de maneira adequada, por 
essa razão, se torna mais 
vulnerável a manifestar 
precocemente sintomas 
de demência por falta de 
estimulação. Se não há 
audição, perde-se uma boa 
parte da esti mulação cog-
niti va. Além disso, quanto 
maior é o tempo de pri-
vação sensorial, ou seja, 
quanto mais tempo o in-
divíduo passa com a perda 
auditiva sem tratamento, 
piores são os danos cere-
brais.

Um estudo da Universi-
dade John Hopkins, inicia-

do em 1998, acompanhou 
por 12 anos cerca de dois 
mil americanos, acima dos 
50 anos, para comparar os 
cérebros de idosos com 
audição normal com aque-
les que possuem defi ciên-
cia auditi va. Esta pesquisa 
constatou que o risco de 
desenvolver Alzheimer au-
mentou verti ginosamente 
nos idosos com perda audi-
ti va. O aumento foi tanto, 
que a cada 10 decibéis de 
perda de audição, o risco 
adicional de desenvolvi-
mento da doença neuro-
degenerativa aumentava 
em até 20%.

Outro ponto é 
que além de todo 
o dano emocional e 
social causado pela 
perda  audi t iva , 
conforme ela pro-
gride, o nosso cére-
bro passa a gastar 
uma grande quan-
tidade de energia 
para processar o 
som, que é uma ta-
refa relati vamente 
simples e isso leva 
a uma diminuição 
da quantidade de 
energia remanes-

cente para memória, racio-
cínio e concentração.

Entender o quanto a 
perda auditi va afeta a cog-
nição e o funcionamento 
cerebral, nos sinaliza a im-
portância de tratar o mais 
rápido possível a perda de 
audição, principalmente 
em idosos, mesmo quando 
a perda é leve. O simples 
uso de aparelhos auditi-
vos é capaz de estimular 
a audição e o cérebro de 
maneira adequada e evitar 
essa série de acontecimen-
tos desastrosos. 

FONOAUDIÓLOGA
ALESSANDRA HERRERA

A perda auditiva pode causar Alzheimer?

AudioMAG Vila Clementino
Rua Leandro Dupret, 168

Tel.: (11) 5083-6539 
WhatsApp(11): 94197-4510

www.audiomag.com.br

os gastos do hospital subiram 
muito”, apontam. 

Solicitam também a con-
tinuidade da doação de de 
luvas (cirúrgicas, estéreis, de 
procedimentos...), aventais 

e máscara N95. As doações 
podem ser entregues no Col-
san – Rua Borges Lagoa, 570  - 
Vila Clemenitno. Informações 
também pelo WhatsApp (11) 
99100-6224.

Foto: Brigada pela Vida São Paulo

https://jornalzonasul.com.br/medicos-residentes-entram-em-greve-no-hospital-sao-paulo/
https://jornalzonasul.com.br/a-perda-auditiva-pode-causar-alzheimer/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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A Câmara Municipal de São 
Paulo aprovou em primeira vo-
tação na Sessão Extraordinária 
desta quinta-feira (11/2) o PL 
(Projeto de Lei) 55/2021, do Exe-
cutivo. O projeto, que recebeu 
50 votos favoráveis e nenhum 
contrário, prorroga por mais 
três meses a Renda Básica Emer-
gencial na capital paulista.  O go-
verno traz no texto do PL que o 
benefício será concedido em ca-
ráter extraordinário e com base 
na Lei nº 17.504, de 11 de novem-
bro de 2020, que foi aprovada 
em outubro do ano passado.

Projeto1
O projeto prevê o paga-

mento de R$ 100, durante três 
meses, para as pessoas ca-
dastradas até 30 de setembro 
de 2020 no Programa Bolsa 
Família, do governo federal. 
A medida também propõe o 
benefício aos trabalhadores 
ambulantes inscritos no pro-
grama “Tô Legal” e com o TPU 
(Termo de Permissão de Uso) 
regularizado.

O texto inclui ainda a família 
monoparental, formada por 
um dos pais e os filhos, com 
R$ 200 para a mãe ou para 
o pai responsável. O mesmo 
valor também é oferecido para 
cada pessoa com deficiência 
integrante de um grupo fami-
liar contemplada na proposta, 
exceto para o munícipe benefi -
ciado com o BPC (Benefício de 
Prestação Continuada).

Governo e da oposição
De acordo com o líder do 

governo na Câmara, vereador 

Fabio Riva (PSDB), o benefício 
será concedido para 420 mil 
famílias, que correspondem a 
aproximadamente 1,3 milhão 
de pessoas. Segundo ainda 
Riva, serão gastos pela Prefei-
tura R$ 420 milhões. 

“São R$ 100 por indivíduo 
da família. A média de cada 
família inscrita no (Programa) 
Bolsa Família é de três pessoas. 
Então, são R$ 300 por mês. No 
momento de pandemia, todo 
socorro, principalmente para 
as pessoas mais vulneráveis 
da cidade, é importante. Além 
disso, esses R$ 420 milhões são 
uma injeção na economia. De 
uma forma ou de outra, fomen-
ta também a economia local, 
principalmente nos bairros 
periféricos. A gente gostaria 
de ajudar em mais, de majorar 
o valor, mas a gente faz o que é 
possível”, explicou Fabio Riva. 

O líder da bancada do PT na 
Casa, vereador Eduardo Suplicy 
(PT), considera importante 
discutir o projeto. A bancada 
petista apresentou substitutivo 
ao PL do governo. “O primeiro 
ponto é para estender (o pa-
gamento) durante o período 
em que haja a pandemia do 
coronavírus. O segundo ponto 
refere-se a expansão do bene-
fício para os beneficiários do 
(Programa) Bolsa Família que 
ingressaram após setembro de 
2020, os que foram habilitados 
pelo Cadastro Único, mas que 
estão na fi la do Programa Bolsa 
Família. São cerca de 130 mil 
famílias”, disse Suplicy

IMÓVEIS

•CORONAVÍRUS

Vereadores aprovam 
extensão da Renda 
Básica Emergencial 

Vendo Apto 3 dorms
Choice Panamby

Morumbi - Preço Baixo - Venda Rápida 
Apto mobiliado no PANAMBY, próx. Portal, Colégio Porto Seguro 
e Parque Burle Marx, c/ 73m² + depósito no subsolo c/ 7m² e 2 
vagas cobertas.São 2 dorms c/ uma suíte (originalmente eram  

3 dorms), Sl estar, sala de jantar, cozinha aberta, área de 
serviço, bar, 1 wc e sacada integrada à sala de jantar. Sistema 
de so e ar condicionado. Lazer completo. Condomínio: R$ 870

(11) 9 8277-5269
Com Fábio

Vendo Casa 3 dorms
Mirandópolis

Direto com a proprietária 
3 dorms (1 suite com varanda), 7m de frente por 30m de fundo, 
2 salas amplas, com elevador, quintal com edícula, jardins, gar 

Rua dos Jacintos, 298 - Mirandópolis
Região do metrô Praça da Árvore, rua tranquila e arborizada

Valor R$ 1.390.000
 

(11) 9 8354-0674

Até dezembro de 2020, 
e legislação estadual auto-
rizava a isenção do paga-
mento do IPVA para pessoa 
com defi ciência (PCD). Até 
então, o principal ponto 
observado pela lei era a 
comprovação da defi ciên-
cia física. O carro do por-
tador de defi ciência não 
precisava ter alterações/
adaptações para se valer 
dos diversos benefícios 
(isenções tributárias). 

A partir de 2021 a legis-
lação estadual passou a 
exigir adaptação no veícu-
lo como condição para obter a 
isenção do imposto IPVA.  En-
tende-se com a nova lei, que o 
não pagamento do IPVA con-
tribuirá para o proprietário do 
veículo realizar modifi cações 
no veículo, investimentos com 
comandos manuais de acele-
rador e freio, adaptações de 
comando no painel do volante, 
entre outros.

No início deste ano, a maio-
ria dos portadores de defi ciên-
cia (PCD) que já eram isentos 
e obtiveram sua isenção antes 
de 2021 foram surpreendidos 
com carnê para pagamento 
do IPVA. Muitos mesmo enten-
dendo ser indevido, realizaram 
o pagamento para aproveitar o 
desconto ou ainda, com medo 
da alta multa por atraso realiza-
ram o pagamento.

DIREITO ADQUIRIDO
Todos que à época da solici-

tação cumpriram a rigor a lei, 
demonstraram estar dentro 
dos critérios que a lei antiga 
determinava, e dessa forma ad-
quiriram a isenção, possuem o 
chamado direito adquirido, é o 
patrimônio jurídico da pessoa. 

Dessa forma, nossa equipe 
de tax, observando a violação 
ao direito adquirido, está pedin-
do liminarmente a suspensão 
da exigência do imposto, e no 
mérito da questão a confi rma-

ção da isenção do pagamento 
do IPVA.

JÁ PAGUEI E AGORA ?
Pediremos liminarmente, a 

devolução dos valores pagos, 
além da suspensão da exigência 
do imposto e a confi rmação da 
isenção do pagamento do IPVA.

Tal medida foi adotada para 
tentar diminuir a quantidade 
de isenções indevidas que vem 
ocorrendo no estado de São 
Paulo, o número de cadastro 
de defi cientes está 5% abaixo 
do número de carros PCD. En-
tendemos que tal violação afe-
ta diretamente os realmente 
necessitados, porém, o direito 
adquirido e a segurança jurídi-
ca devem ser mantidas. É sabi-
do que Isenções são benesses 
concedidas, e que podem ser 
retiradas a qualquer tempo, 
mas o direito já adquirido não. 
Sendo assim, as novas regras 
devem ser seguidas por aque-
les que a partir de 2021 ingres-
sarão com o pedido administra-
tivo de isenção. 

A Jurisprudência atual já tem 
se posicionado em favor do di-
reito adquirido..

*Thiago Massicano é espe-
cialista em direito empresarial 
e sócio-fundador da Massicano 

Advogados. Acompanhe outros 
artigos sobre Direito em 
www.massicano.adv.br

•ARTIGO

Isenção do IPVA foi 
retirada. E agora?

*Por Thiago Massicano
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