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Escassez de água está relacionada 
à poluição e ao consumismo

Descartar irregularmen-

te o lixo prejudica o forne-

cimento de água potável. 

E não é só por causa da 

poluição, da sujeira que 

atinge rios, lagos, mares... 

É  também porque cada 

produto que usamos car-

rega um histórico de con-

sumo de água. Por exem-

plo: uma calça jeans, para 

ser porduzida, consome 

10 mi l  l i tros.   P����� 2
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Esporte Clube Sírio arrecada 
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para comunidades carentes 
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Professores serão vacinados em julho
Em junho, a campa-

nha de vacinação contra 
Covid não será ampliada 
para faixas etárias abaixo 
de 60 anos - apenas para 
pessoas com comorbida-
des. Já em julho, serão va-
cinadas somente pessoas 
entre 55 e 59 anos, entre 
os dias 1 e 20. Só depois 
disso, serão vacinados 
professores e profissio-
nais da educação a partir 
de 18 anos - o objetivo 
do Governo é garantir 
uma retomada mais se-
gura das aulas presenciais 
para o segundo semestre. 
No entanto, mesmo essa 
previsão pode não se con-
cretizar caso não sejam 
enviadas doses suficien-
tes por parte do Ministé-
rio da Saúde. . P����� 6
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M E I O A M B I E N T E
Excesso de lixo agrava escassez de água 

Os reservatórios que abas-
tecem a capital paulista com 
água potável estão em níveis 
baixos e preocupam, a� nal co-
meça agora o período da seca 
e não há grandes previsões de 
chuva até o mês de agosto. Me-
teorologistas e especialistas na 
questão do abastecimento ava-
liam que, ainda que em 2021 
a situação seja equacionada, é 
bem provável que nos próxi-
mos anos voltemos a enfrentar 
uma situação similar ou pior 
à da crise hídrica vivida entre 
2014 e 2016. 

Assim, a região metropo-
litana pode, no futuro, voltar 
a enfrentar rodízio no forne-
cimento de água ou mesmo 
ter que importar água para o 
fornecimento à população. 

E há mais dificuldades: a 
falta de água, não só na capital 
mas em todo o país, ainda en-
carece a conta de energia elé-
trica. As hidrelétricas têm cus-
to ampliado por conta da seca, 
que reduz a geração de energia 
a ser distribuída, gerando, por 
sua vez, aumentos de custos e 
produtos em cadeia.

Mas, e qual a relação entre 
a escassez de água potável no 
planeta e a geração de lixo? 
Total. E não se restringe à 
poluição da água por rejeitos 
e descartes irregulares, mas 
também ao uso da água na 
produção, transporte e consu-
mo e todo e qualquer produto.

Consumo e 
desperdício

A água é usada na produção 
tanto itens naturais de alimen-
tação quanto para aqueles 
industrializados, vestuário, 
eletrônicos, móveis...

Algumas entidades e insti-
tuições de pesquisa avaliam, 

na atualidade, o gasto de água 
em todo o processo produtivo. 
E chamam os resultados de 
“água invisível”, porque é aque-
la que os consumidores nem 
imaginam que foi necessária 
para a produção do item. 

De acordo com o relató-
rio Mind Your Step, produ-
zido pela Trucost a pedido 
da Friends of the Earth, um 
smartphone, por exemplo, 
representa o gasto de 12.760 
litros de água, o que enche um 
caminhão pipa.

De acordo com o Instituto 
Akatu para o consumo cons-
ciente, entretanto, é importan-
te observar que, para chegar a 
esses números da “água invisí-
vel”, os pesquisadores analisam 
toda a cadeia de produção e 
os cálculos são baseados em 
padrões, que variam conforme 
os processos e região de cada 
produtor.

Outro bom exemplo de 
“água invisível” está na produ-
ção de roupas. Vale destacar, 
inicialmente, que há poucas 
iniciativas no sentido de re-
ciclar tecidos - sejam elas no 
sentido de reaproveitar o ma-
terial de roupas usadas ou os 
retalhos que sobraram no pro-
cesso de produção das roupas. 
Ou seja, esse já é um grande 
“lixo” produzido pelo planeta, 
especialmente se levarmos em 
conta a menor durabilidade 
das roupas na atualidade, seja 
por questões de “moda” ou por 
durabilidade da peça. 

E, com relação à água, rou-
pas consomem muita água 
em seu processo produtivo, 
principalmente pelo processo 
de tingimento. Também as 
plantações de algodão são 
muito custosas para o meio 
ambiente.

A estimativa dos pesquisa-
dores é de que a fabricação de 
uma única calça jeans, que está 
entre as peças que mais conso-
me água no processo produti-
vo e de tingimento, é superior 
a 10 mil litros - quantidade 
su� ciente para abastecer uma 
família por um mês.

Comida
Outro dado importante: de 

acordo com a ONU, a agri-
cultura e a pecuária são res-
ponsáveis por grande parte 
do consumo de água no pla-
neta. Em termos mundiais, 
estima-se que 70% da água 
doce consumida é destinada 
à irrigação de plantação - no 
Brasil, um pouco menos, 60%. 
A produção de cada maçã, por 
exemplo, é responsável pelo 
gasto de 125 litros de água. 

Ainda de acordo com da-
dos levantados pelo Instituto 
Akatu, para cada quilo de 
carne bovina são gastos mais 
de 15 mil litros, considerando 
toda a água ingerida pelo boi 
durante sua vida e também a 
toda água gasta no processo do 
frigorí� co, como na limpeza e 
no resfriamento do ambiente.

Assim, por dia, cada pessoa 
consome de 2 mil a 5 mil litros 
de “água invisível” contida nos 
alimentos que come, de acordo 
com a ONU. O importante é 
entender que qualquer pro-
duto adquirido carrega um 
histórico de gasto de água. E 
quando esse produto vai para 
o lixo, é desperdiçado ou há 
um consumo  exagerado, há 
uma corresponsabilidade pelo 
volume de água usado nesse 
processo. 

Praticando o consumo 
consciente, cada cidadão deixa 
também de consumir a “água 

invisível”, em excesso, portan-
to. Para fazer cálculos nesse 
sentido, é possível usar o site 
waterfootprint.org (em inglês).

Poluição
Outra relação direta do lixo 

com a escassez de água - na 
cidade ou no planeta - está re-
lacionada à poluição da água. 

Quando as pessoas não se 
preocupam com o lixo gerado 
e incorretamente descarta-
do, rios, córregos, reservas 
hidrográficas subterrâneas e 
oceanos são comprometidos.  
Fica também muito mais caro 
fazer o tratamento dos esgotos.

Vale ainda destacar o des-
perdício de itens que pode-
riam ser reciclados e que, 
quando são inadequadamente 
descartados, acabam em rios, 
represas, “piscinões” urbanos, 
tubulações, bueiros. 

Além da sujeira e compro-
metimento da rede de escoa-
mento da cidade, esse material 
todo poderia ser aproveitado 
para gerar renda para milhares 
de famílias de catadores que 
trabalham nas cooperativas de 
coleta seletiva conveniadas à 
Prefeitura. 

E todo material reciclado 
voltaria ao mercado, dispen-
sando a produção de novas 
embalagens e outros artigos. 
Ao incentivar a coleta seletiva 
e ampliar o volume de reciclá-
veis separado do lixo comum, 
a cidade ainda ganha tempo de 
vida em seus aterros, que pas-
sam a receber apenas rejeitos e 
lixo comum. 

Participar da coleta seletiva 
é muito simples: basta separar 
vidro, papel, metal e plástico 
(limpos) e colocá-los todos em 
uma única embalagem refor-
çada. Depois, é só consultar o 
horário em que o caminhão 
da coleta seletiva passa em 
sua rua e deixar os recicláveis 
na rua duas horas antes. Para 
saber data e horário da coleta 
seletiva, acesse: ecourbis.com.
br/coleta.index.html. 

O serviço de coleta de lixo 
comum e também o de coleta 
de recicláveis é realizado nas 
zonas sul e leste da capital pela 
concessionária Ecourbis Am-
biental.  

Plásticos
Quando se fala na relação 

entre lixo e águas, também 

não se pode deixar de destacar 
a situação do plástico, em todo 
o planeta. E o Brasil é o quarto 
país do mundo em geração de 
lixo plástico. 

Os oceanos têm diversos 
pontos de acúmulo de lixo plás-
tico, que já tem fortes impactos 
na vida marinha.  Situação si-
milar também se pode veri� car 
em grandes centros urbanos 
como a região metropolitana 
de São Paulo.

Mas, é importante apon-
tar, como o plástico acaba em 
bueiros, comprometendo o 
escoamento em dias de fortes 
chuvas na cidade? Por que é co-
mum ver garrafas pet boiando 
em piscinões, córregos e rios 
das grandes cidades? Porque, 
obviamente, eles não foram 
descartados de forma correta.

Assim, em especial nos tem-
pos de pandemia, que aumen-
tam o uso de itens descartáveis 
de plástico, é essencial que se 
separe todo o plástico usado 
no ambiente doméstico ou fora 
dele (escritórios, restaurantes) 
para encaminhamento à coleta 
seletiva e, consequentemente, à 
reciclagem. 

Profissionais da limpeza: importância ampliada na pandemia
Dizem que muitos cidadãos 

só se atentam ao lixo quando 
a coleta não é executada. Que 
muita gente acredita que basta 
colocar o saco de lixo para 
fora de casa, no dia da coleta, 
que ele magicamente desapa-
recerá. 

Mas, na verdade, além de 
toda uma obra de engenha-
ria e estrutura administrati-
va para garantir destinação 
correta das 20 mil toneladas 
de lixo geradas diariamente 
na capital paulista, há um 
exército de profissionais da 
limpeza que garantem que o 
lixo se torne “imperceptível” 
aos olhos do cidadão. 

São garis, coletores de lixo, 
catadores de recicláveis, mo-
toristas de caminhões... Em 
16 de maio, foi comemorado 
o Dia do Gari, data em que 
a cidade costuma celebrar e 
valorizar o trabalho dos 16 

mil agentes de limpeza que 
garantem varrição, limpeza 
urbana e coleta domiciliar. 

Durante a pandemia, a im-
portância desses pro� ssionais 
tornou-se ainda mais eviden-
te, por conta da necessida-
de de manter esses serviços 
todos funcionando normal-
mente, sem nenhum tipo de 
interrupção. 

A Prefeitura realizou um 
estudo com o intuito de com-
preender o impacto da pande-
mia do novo coronavírus nos 
resíduos sólidos coletados na 
capital. De acordo com esse 
levantamento, que comparou 
dados atuais com os do ano 
anterior, a cidade registrou 
um crescimento histórico nos 
números de coleta seletiva du-
rante o primeiro ano de qua-
rentena. Houve um aumento 
de 12% durante 2020, quando 
foram coletadas cerca de 92.6 

mil toneladas de recicláveis, 
contra 82.4 mil toneladas no 
período anterior, um aumento 
de 10,1 mil toneladas. 

Mais do que isso, nesse 
período de isolamento social, 
aumentou a quantidade de 
recicláveis coletados pelas 
equipes que atuam por toda a 
cidade, em cerca de 25%.

Valorizar o serviço prestado 
por esses pro� ssionais é uma 
forma de educação ambiental. 
Todo cidadão pode contribuir,  
não jogando nenhum papel de 
bala ou bituca de cigarro pelas 
ruas, levando entulho para 
ecopontos e não descartando 
ilegalmente nas vias públicas, 
mantendo suas calçadas lim-
pas, colocando o lixo na data 
e horário corretos. 

Outra ação bastante im-
portante é usar sacos de lixo 
apropriados e reforçados, para 
que os coletores possam fazer 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

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.

a coleta adequadamente, sem 
o risco de o saco arrebentar. 
Atenção ao horário também 
é fundamental, para agilizar 
o trabalho das equipes. 

Não deixe líquidos vazando 

nos sacos de lixo e embale 
corretamente itens perfuro-
cortantes como vidros que-
brados, espetos de churrasco, 
objetos pontiagudos em geral. 

Encontrou um caminhão de 

lixo à sua frente, no trânsito? 
Espere alguns minutos para 
ultrapassar, lembre-se que a 
equipe está deixando a cidade 
limpa e executando um servi-
ço essencial. Não buzine.

CONSUMO CONSCIENTE EXIGE NÃO APENAS CUIDADO 
PARA EVITAR DESPERDÍCIO, MAS TAMBÉM INFORMAÇÕES 
SOBRE DESTINAÇÃO DOS PRODUTOS APÓS O USO

HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA 
PÚBLICA PELA CIDADE VISA A CONSCIENTIZAÇÃO 
DA POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DELES
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•POLÍTICA

O prefeito eleito de São 
Paulo, Bruno Covas, perdeu a 
luta que travava desde outu-
bro de 2019 contra o câncer. 
A morte do prefeito foi decre-
tada às 08h20 do domingo, 
16 de maio, depois de 14 dias 
de internação no Hospital 
Sírio Libanês. Covas, de 41 
anos, havia se licenciado do 
cargo em 2 de maio, depois 
de sentir dores e ter cons-
tatado um sangramento no 
aparelho digestivo. Apesar de 
estancado o sangramento, a 
situação seguiu grave até que 
no fi nal da sexta, 14 de maio, 
um boletim do hospital indi-
cava que o quadro clínico era 
irreversível e que o prefeito 
seguiria sedado, em leito de 
terapia semi intensiva, ao lado 
de familiares.

O velório do prefeito acon-
teceu no Hall da Prefeitura 
paulistana, no Viaduto do 
Chá, restrito à família e ami-
gos próximos. O enterro foi 
no mesmo dia, no cemitério 
Paquetá, em Santos, cidade 
natal de Bruno Covas e onde 
está sepultado também o avô, 
o ex-governador Mario Covas.

Histórico
A doença foi detectada 

quando o prefeito fez uma 
série de exames para enten-
der a origem de outros diag-
nósticos.

Covas se internou por um 
dia para tratar uma erisipela, 
uma espécie de infecção de 
pele. Além de dificuldades 
para conter o problema, os 
médicos constataram que 
o quadro evoluiu para uma 
trombose e embolia pulmo-
nar. Ao investigar a saúde 
do prefeito, a equipe médica 
detectou o câncer na cárdia, 

Com falecimento de Bruno Covas, 
vice Ricardo Nunes assume Prefeitura

já em metástase.
O prefeito seguiu traba-

lhando e decidiu, inclusive, 
candidatar-se à reeleição. 
Com o lema “Força, foco e 
fé”, venceu o pleito em ou-
tubro de 2020, um ano após 
o diagnóstico do câncer, e 
tomou posse em janeiro.

O prefeito manteve agen-
da restrita, com reuniões vir-
tuais e despachos internos. 
Chegou a tirar dias de férias 
para novas sessões de quimio-
terapia, até que no início des-
se mês o quadro se agravou 
e a decisão do prefeito e da 
equipe médica foi pelo afas-
tamento do cargo, assumido 
pelo vice, Ricardo Nunes.Vice 
assume

Menos de seis meses após 
a posse, Quem assume a Pre-
feitura paulistana, em defi niti-
vo, é Ricardo Nunes. Político 
do PMDB, Nunes já ocupava o 
cargo de forma interina desde 
o licenciamento de Bruno Co-
vas em 2 de maio.

O novo prefeito da maior 
cidade do país, que assume 
praticamente o mandato 
completo, iniciou a vida pro-
fissional como empreende-
dor, aos 18 anos, fundando 
um jornal de bairro de nome 

“Hora de Ação”. Na mesma 
época, filiou-se ao Partido 
do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB).

Foi presidente da Asso-
ciação Empresarial Região 
Sul (AESUL) e fundador da 
Associação das Empresas 
Controladoras de Pragas do 
Estado de São Paulo (ADESP). 
É voluntário, há mais de 20 
anos, na Sociedade Benefi-
cente Equilíbrio de Interlagos 
(SOBEI).

Em 2012, foi eleito verea-
dor de São Paulo (SP), com 33 
mil votos, e reeleito em 2016, 
com 55 mil votos.

Em seu segundo manda-
to, aprovou leis de sua auto-
ria simplifi cando e tornando 
a legislação mais aderente 
à realidade municipal. Ofe-
recer segurança jurídica ao 
empreendedor, combater 
a corrupção e incentivar o 
desenvolvimento foram foco 
de suas leis.

Atuou na CPI dos Grandes 
Devedores de São Paulo, na 
educação e também em ques-
tões ligadas à religião.

Casado e pai de três fi lhos, 
mora na região sul de São 
Paulo, onde mantém atuação 
política.

A Covid-19 mata,
não importa a idade.

Protegendo-se, você também
protege quem você mais ama.

Baixe o app e-saúdeSP
e receba todas
as orientações.

Lave sempre as mãos com água
e sabão ou use álcool em gel. 

Use máscara 
corretamente. 

Evite aglomerações, mantenha
o distanciamento social

e, preferencialmente,
não saia de casa.

prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

•SOLIDARIEDADE

Neste período de enfren-
tamento à pandemia de co-
vid-19, o Esporte Clube Sírio 
vem realizando uma série de 
ações para auxiliar as comuni-
dades vulneráveis. Uma delas 
foi realizada na terça-feira, 18 
de maio, quando o Departa-
mento de Filantropia do Clube 
entregou doação de cestas 
básicas a 100 famílias na Co-
munidade Imigrantes (Rodo-
via dos Imigrantes, altura do 
nº 122). Os alimentos foram 
entregues às pessoas que 
perderam o emprego durante 
a pandemia, as mais atingidas 
neste momento de crise, e 
que foram cadastradas juntos 
às lideranças comunitárias.

 Em duas semanas de cam-
panha junto a sócios do Clube 
e público em geral, 1,8 tonela-
da de donativos foram arreca-
dados por meio de doações. 
“A situação pandêmica está 
mais difícil para todos, mas, 
nesse momento, eu costumo 
dizer que não estamos todos 
no mesmo barco, estamos to-
dos no mesmo mar, mas uns 
estão em uma lancha, outros, 
numa jangada, outros num 
barquinho. Por isso, é impor-
tante que quem estiver em 
uma situação melhor, ajude 
quem não está”, afi rma Rita 
de Cássia Halti, diretora do 
Departamento de Filantropia 
do Esporte Clube Sírio.

Doe Agasalhos
 Desde março de 2020, 

com o início da pandemia 
de covid-19, o Clube Sírio faz 
uma série de doações de ali-
mentos, agasalhos e também 
de máscaras. Já foram entre-
gues 13.500 máscaras neste 
período.

 Durante a pandemia, o 

Famílias da Comunidade Imigrantes recebem doações de cestas básicas

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

@cutcolorh @cutscolor

ESTAMOS DE  VOLTA!!!
Agende seu horário  antecipadamente

Atendimento: de terça a sábado, até 18h 

- Cortes femininos e masculinos  - Barbearia completa especializada
- Tratamentos capilares  (química em geral)  Coloração -- Hidratação

- Penteados e Maquiagem - Escovas - Manicure, pedicure

AS PROFISSIONAIS 
ROSE INOKI E 
MICHELE CERÓDIO

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
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

departamento – que já aten-
dia a diversos hospitais de 
câncer infantil em São Paulo, 
estendeu seu atendimento 
a orfanatos, casas de longa 
permanência para idosos, 
moradores de ruas, casas de 
acolhimentos que recebem as 
mães e crianças que vêm de 
outros estados (Casa Ninho) 
e demais instituições. Para 
continuar realizando este tra-
balho, o Esporte Clube Sírio 
precisa de doações da popula-
ção. Quem tiver interesse em 
ajudar, basta acessar o link da 
vaquinha online “Agasalhos 
para quem tem frio”

https://www.vakinha.com.
br/vaquinha/mascaras-para-
-criancas-em-tratamento-de-
-quimioterapia

Além da contribuição em 
dinheiro, é possível ainda doar 
fraldas, leite, mucilon, más-
caras, aventais descartáveis, 

luvas em caixas fechadas e 
lã 100% acrílica, que são utili-
zadas para fazer sapatinhos, 
meias e casaco para as crian-
ças. É preciso ser 100% acrílica 
para não causar alergia. 

As doações podem ser 
deixadas no Setor de Filan-
tropia do Esporte Clube Sírio, 
que fi ca localizado na avenida 
Indianópolis, 1192 – Planalto 
Paulista.

Doação de sangue
Já no próximo sábado, 22 

de maio, acontece a terceira 
edição da Campanha de Do-
ação de Sangue. As coletas 
serão realizadas das 9h às 
16h, na Sala Damasco, loca-
lizada no térreo da sede do 
clube (Av. Indianópolis, 1192, 
Planalto Paulista). A campa-
nha é realizada em parceria 
com o Hospital Sírio-Libanês, 
que disponibilizará todos os 
equipamentos e enviará os 

profissionais ao local para 
realizarem a coleta.

A iniciativa é direcionada 
para os associados do Clube 
e para seus convidados. Neste 
dia, quem participar da cam-
panha estará isento da taxa 
de convidado. Todos os pro-

tocolos de cuidado sanitário 
serão tomados para resguar-
dar todos os doadores, assim 
como os funcionários.

As outras duas edições da 
campanha foram realizadas 
em fevereiro e outubro de 
2019. Em 2020, não foi pos-

sível ser realizada, devido à 
pandemia de covid-19. Foi 
necessário um período de 
tempo para que todos pu-
dessem se readequar à nova 
realidade, para ser possível 
realizar essa terceira edição 
da campanha.

Ação foi promovida pelo 
Escporte Clube Sírio, que 
agora arrecada agasa-
lhos para nova doação

https://jornalzonasul.com.br/com-falecimento-de-bruno-covas-vice-ricardo-nunes-assume-prefeitura/
https://www.instagram.com/cutcolorh/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=295099
https://jornalzonasul.com.br/familias-da-comunidade-imigrantes-recebem-doacoes-de-cestas-basicas/
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Um dos setores que mais 
sofre com a papelada são as 
Imobiliárias. Colher assinatu-
ra das partes para celebrar 
contratos de locação ou au-
tenticar vistorias muitas vezes 
são ações realizadas de forma 
burocrática, com as partes 
colhendo assinatura manual 
com reconhecimento de fi rma 
em cartório.

As idas a cartórios, com 
custo de deslocamento, moto 
boy, estacionamento e taxas 
de cartório, papeis e impres-
sões de documentos, impac-
tam no tempo e nos custos 
operacionais.

Mas o corretor ainda pode 
ter alguma dúvida, sobre os 
tipos e os níveis de segurança 
das assinaturas eletrônicas 
e a digital, disponíveis no 
mercado. Em alguns casos, 
pode estar usando equivo-
cadamente a tecnologia de 
assinatura Eletrônica simples 
ou avançada, sem saber dos 
riscos desta escolha.

Imagine que seu cliente 
locador está vivendo em Por-
tugal e você fi nalmente con-
seguiu um locatário para seu 
apartamento em São Paulo. 
Neste caso como celebrar o 
contrato, já que o Locador 
está distante e não virá para 
realizar a assinatura e o re-
conhecimento de firma em 
cartório?

Neste caso analise as 3 
opções abaixo. Segundo a Lei 
14.063/2020, as assinaturas 
eletrônicas passam a ser clas-
sifi cadas como:

• assinatura simples: 
• assinatura avançada:  

A assinatura digital e 
o setor imobiliário

• assinatura qualifica-
da: aquela produzida a par-
tir de um certificado digital 
da ICP-Brasil, nos termos 
da MP nº 2.200-2/2001. A Lei 
14.063/2020 prevê que as as-
sinaturas qualificadas serão 
necessárias, pelo menos, nos 
seguintes casos:

1. atos assinados por che-
fes de Poder, Ministros de Es-
tado ou titulares de Poder ou 
de órgão constitucionalmente 
autônomo de ente federativo;

2. emissão de notas fi scais 
eletrônicas, exceto com rela-
ção a pessoas físicas e Micro-
empreendedores Individuais 
(MEIs); e

. transferência e regis-
tro de bens imóveis. Contra-
tos de locação.

Assim, se o Locador tiver 
Certificado Digital, tudo es-

tará resolvido em questão de 
minutos e com toda seguran-
ça jurídica e de dados.

Ou seja, qualquer assina-
tura denominada digital ou 
qualifi cada, vai exigir um Cer-
tifi cado Digital. Se não existir 
o Certifi cado Digital não será 
qualifi cada.  A assinatura ele-
trônica simples ou avançada, 
como opção, não terá a mes-
ma segurança. Ela tem menos 
rigor, e não possui o respaldo 
jurídico de uma assinatura 
digital (Assinatura Qualifi ca-
da) de um Certifi cado Digital 
ICP-Brasil.

Hairton de Oliveira
CEO- Essencial 

Certifi cadora Digital
Empresa de tecnologia da 
Segurança da Informação

essencialcertificado.com.br
Fone: (11) 5011-0800

PEDIDOS: terça a domingo, das 17h30 às 22h

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

•ARTIGO - DIREITO

•GASTRONOMIA

Comida pra todo dia tem 
que ter aquele temperinho 
caseiro. Mas, também é bem 
gostoso variar a escolha de 
vez em quando, apostar em 
pratos inspirados na culinária 
internacional... Pois a aposta do 
Restaurante Sabor Oriental, no 
Jabaquara, é justamente ter um 
cardápio de inspiração oriental, 
com foco nas culinárias japo-
nesa e chinesa, mas mantendo 
também a brasilidade, com 
opções em pratos do dia-a-dia 
com aquele gostinho de comi-
da feita em casa.  

Da culinária japonesa, vêm 
os principais destaques, que já 
caíram no paladar do brasileiro: 
temakis, combinados de sushi e 
sashimis, shimeji na manteiga, 
tepan com legumes, tempurá... 
Mas como a palavra de ordem 
da casa é criatividade, tem pe-
didas originais como o temaki 
sem alga, em que o próprio 
salmão enrola o arroz. Ou o de 
salmão em cubos cream chee-
se, pepino fi nalizado com alho 
poró, novidade recentemente 
acrescentada ao menu.

Mesclar inspirações inter-
nacionais também faz a casa 
oferecer carpaccio de salmão, 
temperado no azeite e fl or de 
sal, ou Acelgamaki, um sushi 
enrolado com folhas de acelga 
com delicioso salmão grelhado 
fi nalizado com tare e alho poró 
- sabor marcante!

Tem até hot roll doce, como 
sobremesa!

Da culinária chinesa, o cam-
peão de vendas sem dúvidas é 
o yakissoba (ou seria “macar-
rão chop suey?), que no Sabor 
Oriental  vem caprichado no 
molho e nos legumes bem fres-
cos. Faz muito sucesso na casa 

Restaurante oriental no Jabaquara 
aposta em cardápio bem diversifi cado

o yakissoba de camarão, que 
muitos clientes garantem ter 
sido o melhor já experimentado 
pelos “camarões graúdos”. 

Opções não faltam. Os tra-
dicionais boxes de comida chi-
nesa podem vir com o arroz 
chop suey mesclado com uma 
infinidade de opções - carne 
com brócolis, lombo agridoce, 
frango xadrez, peixe ao molho 
curry... É tanta opção que dá 
para fazer pedidos o mês todo 
sem repetir!

E o bifum, aquele macarrão 
bem fininho, feito de arroz? 
Pode vir acompanhado de ca-
marão, carne bovina, frango..., 
sempre com bons legumes e 
molho. É uma opção japonesa 
ou chinesa? O que vale, certa-
mente, é conferir o sabor.

Tem ainda rolinhos prima-
vera, de carne, frango, vegeta-
riano ou de camarão cremoso. 

Para quem quer ir além 
na experiência gastronômica 
de inspiração internacional, 
vale também experimentar os 
pokes, pratos de origem ha-
vaiana, ou os ceviches, que vem 

da culinária peruana. 
Servidos em bowls, ou seja, 

tigelinhas, podem ser confe-
ridos em casa ou no próprio 
restaurante - como todo prato 
da casa, aliás. 

Os pokes são super perso-
nalizáveis. Há inúmeras opções 
em ingredientes, com cubos 
de peixe ou outra proteína se 
mesclando com legumes, ver-
duras, molhos, arroz ou bifum, 
frutas... 

Já o ceviche é aquele peixe 
que “cozinha” no molho a base 
de limão e outros temperos 
deliciosos. 

Vale destacar, por fi m, que 
a casa está sempre criando 
algumas promoções. Peça o 
cardápio para conferir mais 
possibilidades e saber das pro-
moções.  O Sabor Oriental abre 
todos os dias.  Fica na Rua 
Tapes, 576 – Jardim Aeropor-
to. Telefone e WhatsApp para 
delivery: 55589-4638.

Siga em www.facebook.
com/sabororientaloficial/ ou 
www.instagram.com/sabor
oriental.ofi cial

Por Hairton de Oliveira*

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?

Monte seu pacote

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

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

R. Gal. Chagas Santos, 167
- Saúde - 

3479-0801
99488-3594          

LOCAÇÕES

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

CASA MIRANDÓPOLIS
PRÓX. METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

280m2 constr., 3 dorm, 1 ste, 2 salas -jantar/estar, escrit. 
c/ terraço, coz/copa. Parte superior: salão de festas com 

churrasq., 1 vaga gar segura R$ 650 MIL

APTO METRÔ 
ANA ROSA

3 dorms (1 suíte), sala 2 ambs, 1 vaga, área: 100m2  

R$ 650 MIL

AP. 100M METRÔ 
SANTA CRUZ  90M²
2 dorms, dep. emp., 

1 vaga
R$ 550 Mil

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²

2 dorms, sala 2 amb c/ 
varanda. DE, lazer total,

1 vaga. R$ 390 MIL

CASA SAÚDE
180m2 área construída, 

3 dorms, 2 salas (jantar e 
estar), 1 salão comercial 

na frente)
R$ 540 mil

CASA METRÔ SÃO JUDAS 
240 M² AU

3 dorm, 1 ste, 2 salas, 
4 WC, edícula c/ 1 dorm e 
WC, lavand. R$ 870 MIL

APTO METRÔ PÇA ÁRVORE, 
1 QUADRA DO METRÔ, 70M2 
reformado, 2 dorms, sala 2 
ambs, coz, 1 vaga. Lazer 

total (pisc, sl jogos)
R$ 420 mil

APTO PRAÇA DA ÁRVORE 
70M2 

2 dorms, sala 2 ambs c/
 varanda, coz, lavand, 

1 vaga. R$ 480 mil

METRÔ PARAÍSO
60 M² AU

2 dorms, sala 2 ambs,
coz, WC, s/ vaga.

Reformado - R$ 320 MIL

KITNET 
REPÚBLICA 

Reformado, 40m2

 R$ 210 mil

APTO METRÔ ANA ROSA
86 M² AU

2 doms, sala 2 ambs, 
2 WC, coz, AS, 

Dep Emp. 
1 vaga. R$ 460 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
2 dorms, sala 2 ambs, 

dep emp, 1 vaga
R$ 2.000

APTO PÇA DA ÁRVORE 
1 QUADRA DO METRÔ
80m2, 2 dorms, sala em L, 

cozinha repleta de armários, 
dep. empreg., 1 vaga,

R$ 570 mil

APTO METRÔ PARAÍSO 97M2 
2 dorms, sala gde em L, área 

de serv. , dep emp, 1 vaga
R$ 1.800,00 

V
E
N
D
A
S

https://jornalzonasul.com.br/restaurante-oriental-no-jabaquara-aposta-em-cardapio-bem-diversificado/
https://jornalzonasul.com.br/a-assinatura-digital-e-o-setor-imobiliario/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511994883594&text=Ol%C3%A1%2C%20v%C3%AD%20o%20an%C3%BAncio%20de%20im%C3%B3veis%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20e%20gostaria%20de...
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=295099
https://www.gattofiga.com/cardapio
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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

• 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
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•SAÚDE

O ciclo vicioso do zumbido: tem cura?

AudioMAG Vila Clementino
R. Sena Madureira, 151- sala 1104

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

www.audiomag.com.br

O que é o que é: um barulhinho que está sempre lá?
Será uma abelha, um rádio ou uma panela de pressão? 

Estas são apenas 
três das muitas des-
crições que ouvimos 
diariamente quando 
o assunto é ZUMBIDO.

É importante saber 
que o zumbido não 
é uma doença, e sim 
um  sintoma no qual o 
paciente tem a sen-
sação da percepção 
de um som sem haver 
uma fonte física ou 
causa externa identi-
fi cável, causando um 
enorme desconforto 
e atrapalhando o co-
tidiano.

Indivíduos com zum-
bido relatam proble-

mas para dormir; ne-
cessidade de evitar 
situações ruidosas; di-
fi culdade de concen-
tração; Além da expe-
riência de desespero, 
frustração, irritação, 
depressão, medo e 
preocupação.

Diante disto, mui-
tos pacientes che-
gam preocupados 
em nosso consultório 
pois acreditam ser um 
problema grave, ou a 
possibilidade de esta-
rem “ouvindo coisas”, 
alguns chegam a dizer 
“será que estou fi can-
do maluco?”. Calma! 

Não é nada dis-
so! A verdade é 
que este som per-
cebido é real, e 
tudo acontece 
em nosso córtex 
auditivo - Existem 
muitas explica-
ções relaciona-
das a fi siologia do 
zumbido e como 
tudo acontece, 
m a s  d e i x a r e -
mos este assunto 

complexo para uma 
conversa pessoal.

Neste momento é 
importante você sa-
ber que cerca de 15% 
da população mun-
dial, sendo em maioria 
idosos (33% deles) são 
diagnosticados com 
zumbido, isso porque 
uma das principais 
causas do zumbido é 
a perda auditiva, e. 
além desta, podemos 
destacar ainda: dia-
betes, problemas car-
diovasculares, acúmu-
lo de cera no ouvido, 
doenças do labirinto, 
problemas muscula-
res, hipotireoidismo e 
a exposição à sons 
intensos.

A pergunta é:
 O que fazer? 

Afi nal, Zumbido
tem cura?

O zumbido não tem 
cura, porém, com o 
avanço tecnológico e 
esforços em pesquisas, 
hoje em dia podemos 
afirmar que existem 
tratamentos eficazes 

e vemos diariamente 
em nosso consultório 
pacientes com relatos 
positivos em relação 
à diminuição da per-
cepção do zumbido. 

É preciso buscar 
ajuda de um especia-
lista, pois esta história 
de que você precisa 
se acostumar com o 
zumbido já saiu de 
moda! 

Saiba que existe um 
protocolo específico 
para avaliação do 
zumbido e o uso do 
aparelho auditivo com 
o recurso “gerador 
de som” tem propor-
cionado mudanças 
importantes no com-
portamento auditivo 
das pessoas acometi-
das com este sintoma, 
além de uma melhor 
qualidade de vida, 
social e emocional.

AGENDE UMA 
AVALIAÇÃO!

FonoaudólogaALES-
SANDRA HERRERA

30 DE ABRIL DE 2021 PÁG. 05

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

• 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

AudioMAG Vila Clementino
Rua Leandro Dupret, 168

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

www.audiomag.com.br

Aparelhos Auditivos
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• SAÚDE

Ministério da Saúde habilita leitos 
do Hospital São Paulo para Covid

O Hospital São Paulo, hospi-
tal universitário da Universidade 
Federal de São Paulo (HSP/HU 
Unifesp), teve 54 leitos de Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTI) 
credenciados pelo Ministério 
da Saúde para atendimento 
exclusivo aos pacientes acome-
tidos de forma mais grave pela 
covid-19. O credenciamento foi 
autorizado pelo ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, e ofi ciali-
zado no Diário Ofi cial da União 
da quarta-feira (7/4). O custo 
mensal desses leitos para uso 
covid-19 é de R$ 2.592.000,00.

“Esses leitos já estão sendo 
utilizados. Contudo, faltava 
um registro, uma certificação 
por parte do SUS como sendo 
exclusivamente covid, de for-
ma que o custo de cada leito 
fosse também readequado”, 
explica Manoel Girão, diretor 
da Escola Paulista de Medicina 
da Unifesp (EPM/Unifesp) e 
presidente do Conselho Estra-

tégico do Hospital São Paulo.
Para Girão, o credenciamen-

to será fundamental para a ma-
nutenção do fl uxo de recursos 
do hospital. “Como os leitos 
já estavam sendo utilizados, 
o subdimensionamento dos 
gastos trazia grandes difi culda-
des fi nanceiras para o hospital 
no que diz respeito à compra 
de insumos, medicamentos e 
outras aquisições. A homologa-
ção dos leitos permitirá, assim, 
um défi cit diário menor, o que 
proporcionará melhora na ad-
ministração.”

No momento em que o nú-
mero de infectados é crescente, 
a força coletiva é fundamental 
no combate à covid. Nesse sen-
tido, o diretor superintendente 
do HSP/HU Unifesp, José Rober-
to Ferraro, destaca que “com o 
empenho do Ministério da Saú-
de na autorização do creden-
ciamento de leitos de UTI, bem 
como com o convênio fi rmado 

com a Secretaria de Saúde do 
Estado, é possível melhorar a 
sustentabilidade fi nanceira do 
hospital na manutenção desses 
leitos, garantindo atendimento 
a tantos pacientes que nos bus-
cam diariamente.”

A obtenção dos leitos tam-
bém contou com a forte atua-
ção da reitora da Unifesp, So-
raya Smaili, que manteve con-
tato constante com o Ministério 
da Educação.

Atualmente, o Hospital São 
Paulo possui 110 leitos de UTI 
adulto, dos quais 73 leitos ex-
clusivos para covid-19. Desde o 
início da pandemia, o hospital 
atendeu a milhares de cidadãos, 
tendo recentemente alcança-
do a marca de 1.100 altas de 
pacientes que precisaram ser 
internados e que, recuperados, 
puderam voltar para suas casas 
e respectivas famílias.

Por: Denis Dana
Unifesp

Quando a vacinação atingirá 
as classes trabalhadoras? 

diretamente com o poder cen-
tral seja porque não há doses 
disponíveis. Há ainda a possibili-
dade de que as vacinas adquiri-
das precisem ser destinadas ao 
Plano Nacional de Imunização, 
ou seja, ao SUS. 

O projeto de lei aprovado 
pela Assembleia Legislativa 
autoriza o governo do Estado 
a comprar, distribuir e aplicar 
vacinas contra a Covid-19. O 
projeto já foi promulgado pelo 
governador João Doria, mas 
o Executivo vetou a autoriza-
ção de compra, distribuição 
e aplicação de vacinas pelo 
setor privado, para imunizar 
funcionários e colaboradores 
de forma gratuita. Com isso, 
os vetos retornam à Assem-
bleia para serem analisados em 
Plenário, que pode decidir pela 
manutenção ou derrubada.

Tanto no caso da capital 
quanto do Estado, as vacinas 
adquiridas devem ser registra-
das ou autorizadas pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), inclusive para 
importação.

Paralelamente, o Governo 
de São Paulo quer acelerar 
o processo de produção da 
Butanvac, vacina que não de-
penderia de insumos chineses 
e seria totalmente fabricada 
no Brasil. Mas, ainda é incerto 
como o processo de aprovação 
acontecerá na Anvisa, já que 
ainda não houve testes. 

“Nesta primeira etapa, o Bu-
tantan vai produzir 18 milhões 
de doses da vacina pronta para 
o uso já na primeira quinzena 
de junho, assim que o proces-
so de aprovação da Anvisa for 
concluído. Essa produção vai 
alcançar 40 milhões de doses. 
Mas a capacidade de produção 
da fábrica do Butantan segura-

mente é para 100 milhões de 
doses até o fi nal deste ano. No 
ritmo que o Butantan tem tra-
balhado, se houver velocidade 
na aprovação da Anvisa, ainda 
neste ano o Butantan poderá 
produzir até 150 milhões de 
doses da Butanvac”, afirmou 
Doria.

Público previsto
para maio
O atual público alvo da va-

cinação - a partir de 63 anos - é 
estimado em 163 mil pessoas na 
cidade e, por isso, já no sábado, 
1 de maio, o atendimento passa 
a ser feito apenas nas AMAS e 
UBS integradas.  A partir de 6 
de maio, será a vez dos idosos 
de 60, 61 e 62 anos.

Ainda em maio, novos públi-
cos passam a integrar a campa-
nha. A partir do dia 10, a vacina-
ção começa para 50 mil pessoas 
com Síndrome de Down, 40 mil 
pacientes renais em tratamento 
de diálise (Terapia Renal Substi-
tutiva) e 30 mil transplantados 
em uso de imunossupressores.

Nesses três grupos, serão 
aplicadas doses em pessoas 
adultas, na faixa de 18 a 59 
anos, pois idosos pertencentes 
a esses públicos já estão con-
templados nas etapas previa-
mente anunciadas.

No dia 11, será iniciada a imu-
nização de 10 mil trabalhadores 
dos transportes estqaduais 
e outros 165 mil municipais. 
“Estamos esperando e sempre 
contamos com mais vacinas. Há 
alguma sinalização do Ministé-
rio da Saúde, mas contamos 
que a Fiocruz entregará as suas 
vacinas e, portanto, estaremos 
cumprindo esse cronograma e 
avançando em faixas etárias”, 
afi rmou Regiane de Paula, Co-
ordenadora Geral do Programa 
Estadual de Imunização

O Estado de São Paulo se 
aproxima dos 3 milhões de 
casos confi rmados de infecção 
por Covid19 e quase 100 mil 
mortes. A estimativa é de que, 
na capital, uma em cada quator 
pessoas já teve contato com o 
novo coronavírus. Enquanto 
isso, a vacinação chega a uma 
encruzilhada - já há cidades 
onde faltam doses, não há 
grandes expectativas de lotes 
representantivos para atingr 
novos públicos. 

Afinal, quando a grande 
massa da população será imu-
nimzada? Pessoas que lotam 
o transporte público diaria-
mente, atendem o público em 
estabelecimentos essenciais ou 
não, ambulantes, profi ssionais 
liberais, empreendedores...? E 
adolescentes e crianças, para 
que as aulas presenciais pos-
sam fi nalmente ser retomadas 
de forma presencial defi nitiva?

Por enquanto, a capital  
está vacinando pessoas acima 
de 63 anos - esse público co-
meçou a ser imumizado nessa 
quinta, 29 de abril. Na próxima 
semana, pessoas acima de 60 
anos devem ser inseridas na 
campanha, mas isso desde que 
chegem doses suficientes da 
Astrazeneca. O Governo de São 
Paulo também aguarda novos 
lotes de insumo, vindos da Chi-
na, para ampliar a produção de 
Coronavac. 

Tanto a Câmara Municipal 
da capital quanto a Assembleia 
Legislativa do Estado autori-
zaram Prefeitura paulistana e 
Governo paulista a adquirirem 
vacinas diretamente de fabri-
cantes internacionais, mas isso 
não garante ampliação auto-
mática do número de doses 
disponíveis - seja porque os 
laboratórios preferem negociar 
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511954308195&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20saber%20sobre%20a%20vaga%20de%20assistente%20de%20cabeleireiro%20na%20pra%C3%A7a%20da%20%C3%A1rvore!
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•COMÉRCIO

O toque de recolher conti-
nua, altos índices de contágio 
no Estado, pelo novo corona-
vírus, também. Mas, o Gover-
no do Estado anunciou essa 
semana ampliação gradual 
do horário de funcionamento 
do comércio e capacidade 
máxima de atendimento nos 
estabelecimentos.

As constantes mudanças 
provocam confusão tanto 
em consumidores como em 
muitos comerciantes e em-
presários. Veja exatamente o 
que muda:

A partir do dia 24
Na próxima segunda, 24 

de maio, já haverá algumas 
mudanças no atendimento, 
que terá capacidade máxima 
ampliada para 40% do total 
- atualmente o limite de públi-
co é de 30% permitido.

Mas, o horário permitido 
continua o mesmo: das 6h às 
21h, para estabelecimentos 
comerciais, galerias e sho-
ppings. Vale inclusive para 
restaurantes e similares, sa-
lões de beleza, barbearias, 
academias, clubes e espaços 
culturais como cinemas, tea-
tros e museus.

O toque de recolher con-
tinua nas 645 cidades do Es-
tado, das 21h às 5h, assim 
como a recomendação de 
teletrabalho para atividades 
administrativas não essenciais 
e escalonamento de horá-
rios para entrada e saída de 

Novas mudanças no horário de 
abertura do comércio são anunciadas

trabalhadores do comércio, 
serviços e indústrias. 

Depois, a partir de 1 de 
junho, será autorizado o fun-
cionamento de todo tipo de 
estabelecimento até 22h, com 
limite de lotação também am-
pliado para 60%. O toque de 
recolher continuará em vigor, 
porém das 22h às 05h. 

A Prefeitura ainda não 
anunciou se haverá altera-
ções no horário do rodízio 
de veículos, que atualmente 
segue o horário do toque de 
recolher, conforme a placa de 
cada veículo.

ontinuam liberadas as ce-
lebrações individuais e cole-
tivas em igrejas, templos e 
espaços religiosos, desde que 
seguidos todos os protocolos 
de higiene e distanciamento 
social.

 “Vamos também iniciar 
um amplo programa de tes-
tagem rápida de pessoas sin-

tomáticas nos municípios em 
todo o Estado de São Paulo”, 
afirmou o Governador João 
Doria, em entrevista coletiva 
na quarta, 19.

Segundo a Secretária de 
Desenvolvimento Econômico, 
Patricia Ellen, o modelo da 
testagem rápida para sinto-
máticos nos municípios foi 
recomendado pelo Centro de 
Contingência do coronavírus. 
“Hoje já temos disponível um 
novo modelo de teste antíge-
no, que permite um trabalho 
de controle maior da pande-
mia e que é fundamental, já 
que houve tantos atrasos no 
cronograma nacional de vaci-
nação”, disse ela.

Atualmente, há mais de 
22 mil pessoas internadas 
por Covid no Estado - quase a 
metade desse total em UTIs. 
O total de imunizados com 
duas doses é de pouco mais 
de 5 milhões de pessoas

Escolas particulares e pú-
blicas paulistanas continuam 
funcionando em esquema de 
aulas presenciais não obriga-
tórias. A maioria dos estudan-
tes continua acompanhando 
aulas online, até porque o 
máximo permitido por dia é 
de apenas um terço da capa-
cidade das salas de aula, mas 
muitos sequer optaram por 
frequentar a escola nesse 
revezamento.

Por enquanto, só profis-
sionais da educação com ida-
de superior a 47 anos foram 
imunizados e, com relação 
às crianças e adolescentes, 
abaixo de 18 anos, nem deve 
haver vacinas em 2021. 

Essa semana, em coletiva, 
o Governo do Estado anun-
ciou que em julho todos os 
profi ssionais da educação, a 
partir de 18 anos, serão vaci-
nados. Isso caso a promessa 
de envio de doses e previsão 
de vacinação do Ministério da 
Saúde se comprovar. 

Mas, a vacinação dos pro-
fessores e outros trabalhado-
res do setor só acontecerá na 
segunda quinzena de julho 
- do dia 21 ao dia 31. Muitas es-
colas consideram que o ideal 
seria vacinar os professores 
já no início do mês de férias, 
ao menos com a primeira 
dose, garantindo tempo hábil 
para que houvesse criação de 
anticorpos. Estudos mostram 

Vacinação pode garantir retomada 
de aulas presenciais em agosto

que é necessário um período 
mínimo de 15 dias para a vaci-
na já gerar alguma imunidade. 

Faixa etária
Também segue lenta a am-

pliação da campanha de vaci-
nação conforme faixa etária. 
De 1 a 20 de julho, a intenção 
é vacinar pessoas de 55 a 59 
anos. Esse público começa a 
ser vacinado em 1 de julho e 
a campanha vai até dia 20. O 
Governo ainda vai confi rmar 
tanto o envio de doses como 
também o cronograma exato 
para cada faixa etária nesse 
público. 

No mês de junho, o Gover-
no de São Paulo vai concluir a 
vacinação de todas as pessoas 
com comorbidades e com de-
fi ciência entre 18 e 59 anos de 
idade. Não haverá ampliação 
para outras faixas etárias no 
próximo mês, portanto. E as 
pessoas abaixo de 55 anos só 
devem começar a ser imuniza-

das em agosto.
De acordo com o Gover-

nador João Doria, caso essa 
projeção se confi rme, a vaci-
nação permitirá a retomada 
das atividades presenciais 
em sala de aula no segundo 
semestre. E enfatiza que, para 
isso, o Estado de São Paulo 
dependerá da efetividade do 
envio de quantitativos de va-
cina pelo Ministério da Saúde.

A vacinação segue lenta 
em todo o país, com a in-
terrupção de fabricação de 
doses pela falta de Insumos 
vindos da China e escassez 
de doses adquiridas de outros 
laboratórios internacionais. 

Enquanto isso, cerca de 
65 mil pessoas continuam se 
infectando a cada dia e 2.500 
óbitos por Covid são registra-
dos também diariamente. E a 
nova variante indiana do vírus 
já registra casos em pessoas 
no Maranhão.;

•SAÚDE
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