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Temperaturas caíram e nada 
melhor que um caldinho... Confi ra 
roteiro para saborear sopas
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Orçamento para Unifesp permite 
funcionamento só até setembro

A Universidade Federal 

de São Paulo terá um or-

çamento 20% menor esse 

ano do que em 2020, se 

a Lei Orçamentária Anual 

se confirmar. Responsável 

pelo Hospital São Paulo e 

por seis campi universitá-

rios, a Unifesp diz que os 

valores só seriam suficien-

tes para bancar gastos bá-

sicos - como água e energia 

- até setembro.  P����� 6
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Unidades Sesc Amaro e Paulista já 
têm algumas exposições para o 
público conferir presencialmente
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Congonhas terá barreira sanitária
Pessoas que descerem 

no Aeroporto de Con-
gonhas, na divisa entre 
Jabaquara e Campo Belo, 
passarão por tr iagem 
por equipes da Secreta-
ria Municipal de Saúde 
diariamente e, se apre-
sentarem sintomas que 
podem ser da Covid po-
derão ser direcionadas, 
de ambulância, para uma 
unidade básica de saúde 
do bairro. Também have-
rá barreiras sanitárias na 
Rodoviária do Jabaqua-
ra. O objetivo principal 
é conter a disseminação 
da chamada “variante 
indiana” do coronavírus 
que, especula-se, tenha 
capacidade de infectar 
outras pessoas mais rapi-
da e facilmente . P����� 2

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
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•PANDEMIA

O Aeroporto de Congo-
nhas e ao terminal rodovi-
ário do Jabaquara podem 
ser portas de entrada para a 
chamada variante indiana do 
coronavírus na capital. Se o 
Aeroporto de Guarulhos, por 
conta do fl uxo internacional, 
está sob responsabilidade 
federal, já na capital quem vai 
fazer a vigilância é a Prefeitu-
ra e, por isso, foram implanta-
das barreiras sanitárias nesses 
dois endereços da zona sul, 
bem como nos demais termi-
nais rodoviários. 

A medida, que é realizada  
por equipes da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, em conjunto 
com a Infraero e a Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) e, segundo a 
Prefeitura, é mais um passo 
no plano de ação para evitar 
a entrada da variante indiana 
do coronavírus na capital.

“Estamos iniciando mais 
um posto para o monitora-
mento com relação às pesso-
as que estão fazendo voos, 
principalmente os originários 
do Maranhão e do Rio de 
Janeiro”, explicou o prefeito 
Ricardo Nunes.

As equipes de saúde atua-
rão diariamente no aeropor-
to, das 6h às 23h, na lateral 
esquerda nas proximidades 
da área de desembarque. 

Se na triagem for identifi -
cado algum passageiro com 
sintomas da Covid-19, ele será 
encaminhado imediatamente 
para a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Jardim Aeropor-
to - Doutor Massaki Udihara, 
localizada a menos de 900 
metros do local. O transporte 
será feito com ambulância da 
rede municipal.

Prefeitura faz bloqueio em Congonhas 
para evitar variante indiana da Covid

Durante os trabalhos é 
feita a medição da temperatu-
ra, além do questionamento 
se as pessoas apresentam 
algum sintoma gripal. Ainda 
nesta manhã, uma tripulante 
sintomática foi atendida e di-
recionada para UBS da região 
para fazer os testes.

“A partir de terça-feira 
(01/06) a gente já vai ter aqui 
um veículo fi xo para fazer os 
testes aqui mesmo. Ou seja, 
sempre melhorando esse 
processo”, disse o prefeito 
Ricardo Nunes.

Também serão realizadas 
ações de prevenção e orien-
tações de combate à Covid-19 
e das novas variantes, em 
especial a cepa indiana.

Terminais Rodoviários
A Prefeitura de São Paulo 

também tem feito a triagem 
dos passageiros nos terminais 
rodoviários Jabaquara, Tietê e 
Barra Funda.

“De ontem para hoje, nós 
fi zemos o monitoramento de 
500 pessoas nesses termi-
nais. Também teremos uma 
atenção para os motoristas 
no terminal de cargas da Vila 
Maria”, afirmou o prefeito 
Ricardo Nunes.

Paralelamente à triagem, 
a SMS segue com o trabalho 
de orientação e entrega de 
material educativo aos pas-
sageiros, inclusive de outros 
estados.

Testagem
A SMS está coletando as 

amostras de pessoas que 
testaram positivo nos 96 dis-
tritos da cidade há aproxima-
damente 20 dias.

“Essas amostras estão 
sendo enviadas ao Instituto 
Adolfo Lutz, ao Instituto de 
Medicina Tropical da USP 
e também ao Instituto Bu-
tantan para que possa ser 
feita a análise genética pra se 
detectar, eventualmente, a 
existência da variante indiana. 
Por enquanto nós não temos 
nenhum registro”, explicou 
o secretário da Saúde, Edson 
Aparecido.“Os dois únicos 
passageiros que a Anvisa nos 
informou estão assintomáti-
cos, sendo monitorados pelas 
nossas equipes de Saúde mais 
próximas da residência”, fi na-
liza o secretário.

Os profi ssionais de Saúde 
mantêm contato três vezes 
ao dia com essas pessoas, que 
estão em isolamento.

•CULTURA

O Sesc anunciou a reto-
mada de atividades presen-
ciais, em algumas de suas 
unidades.  A partir de 11 de 
maio, o Sesc recebe públicos 
agendados em dez exposi-
ções nas unidades da capital 
(Avenida Paulista, 24 de Maio, 
Consolação, Santana e Santo 
Amaro), da Grande São Paulo 
(Osasco, Santo André) e do 
interior (Jundiaí, Piracicaba e 
Taubaté). 

O público pode visitar as 
exposições de forma gra-
tuita e presencial mediante 
agendamento prévio online 
através da página de cada 
unidade no Portal do Sesc 
São Paulo ou em sescsp.org.
br/ exposicoes .

 Para assegurar o distan-
ciamento recomendado entre 
os visitantes, as vagas para as 
sessões são limitadas e variam 
conforme a unidade, sempre 
respeitando o limite de até 
cinco pessoas a cada 100 m2e 
a ocupação de, no máximo, 
25% da capacidade de cada 
local. O uso de máscara é obri-
gatório durante todo período 
de permanência na unidade. 

Além da retomada de vi-
sitas presenciais agendadas 
às exposições, o Sesc São 
Paulo oferece também, na 
plataforma Sesc Digital, a 
possibilidade de acesso, de 
forma online, a diversos con-
teúdos das mostras exibidas 
nas unidades da instituição. 
São materiais criados com o 
objetivo de complementar 
a experiência dessas expo-
sições. A plataforma é re-
gularmente abastecida com 
conteúdos inéditos. O público 
pode acessar vídeos-passeio, 
entrevistas com artistas e 

Unidades Paulista e Santo Amaro do Sesc têm exposições abertas
curadores, séries, reprodu-
ções de obras, catálogos e 
publicações educativas tanto 
de exposições que estavam 
em cartaz nos últimos meses 
- e cujo acesso teve alcance 
restrito, em função das me-
didas de combate à Covid-19 - 
quanto de mostras realizadas 
em outros anos. 

Na região centro sul da ca-
pital, destaque para a progra-
mação das unidades Avenida 
Paulista e Santo Amaro. 

Sesc Avenida Paulista 
Ofi cina Molina - Palatnik 
Dois artistas conectados 

pelo apreço ao lúdico e pelo 
prazer da invenção - assim 
são Abraham Palatnik (1928-
2020) e Mestre Molina (1917-
1998), nomes emblemáticos 
da história da arte brasileira 
que integram o Acervo Sesc 
de Arte. Um diálogo entre 
suas produções artísticas é 

exibido ao público na mostra 
Ofi cina Molina - Palatnik, em 
cartaz até 29 de maio no Sesc 
Avenida Paulista. 

Neste encontro, o diálo-
go poético entre as obras 
de diferentes épocas da tra-
jetória de Palatnik e Molina 
evidencia que a ação de um 
objeto no espaço e no tem-
po, o movimento, é matéria 
plástica de inegável qualida-
de sensível. Ambos compar-
tilham ainda de um mesmo 
período histórico, embora 
sejam lidos em diferentes 
chaves estéticas: o popular 
e o erudito. 

Período expositivo: até 29 
de maio de 2021. 

A unidade fi ca na Avenida 
Paulista, 119 - perto da estação 
Brigadeiro do metrô - mas é 
necessário agendar a visita 
pelo site sescsp.org.br/expo-
sicoes.

Sesc Santo Amaro 
Trabalhadores Ilustrados 
O trabalho ocupa um es-

paço na vida das pessoas que, 
por vezes, se confunde com a 
própria noção de identidade. 
A partir desta premissa, a 
mostra apresenta ilustrações 

- especialmente a partir da 
produção literária brasileira 
de meados do século 20 - 
focando em obras nas quais 
os personagens têm suas 
trajetórias de algum modo 
relacionadas a seus trabalhos. 

Período expositivo: até 26 

de julho de 2021. 
A unidade fica na Ave-

nida Amador Bueno, 505, 
próximo à estação Largo 13 
do metrô (linha Lilás). - mas 
é necessário agendar a visi-
ta pelo site sescsp.org.br/
exposicoes.

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

Chega esse friozinho e junto 
vem a vontade de experimen-
tar diferentes sopas e caldos. 
Na região, há várias alternati-
vas para quem quer curtir essa 
comida conforto que vai bem 
o ano inteiro, mas em dias de 
baixa temperatura é sinônimo 
de sentir-se bem.

Uma ótima alternativa é 
conferir o festival de sopas em 
padarias. Na Dona Deola Saú-
de e na Villa Grano Pães  Vila 
Clemenitno tem para entrega 
em casa, acompanhados de 
pãezinhos, croutons, etc. E os 
sabores variam diariamente, 
por isso é bom conferir nos 
aplicativos de entrega ou no 
site e redes sociais das redes. 
Na Vila Grano, os caldinhos já 
estão disponíveis também no 
buff et no salão. 

A Dona Deola fica na Av. 
Fagundes Filho, 805. Telefone 
3564-4005 - site: donadeola.
com.br. A Villa Grano Pães fi ca 
na Rua Borges Lagoa, 371 - te-
lefones 5083-5215 / 5084-2487. 
Na internet, confira o Instra-
gram.com/villagranopaes.

Outra boa pedida é o Res-
taurante Casa na Praia, na Vila 
Mariana. Por conta da pande-
mia, eles ainda não implanta-
ram o Buff et de Sopas esse ano, 
mas há opções tanto no delivery 
quanto no salão, de caldinhos. 

Friozinho pede sopas, caldos e cremes

Fica na Rua Dr. Amâncio de 
Carvalho, 329 - Vila Mariana. 
Telefone: 5082-5002. Site: bar
casanapraia.com.br

Já o restaurante Sal Doce 
(foto acima), em Moema, tem 
o famoso “capeletti in brodo”,  
cremes - que, como o nome 
indica, são sopas bem encorpa-
das - e caldos servidos dentro 
do pão italiano redondo. Uma 
“tampa” do pão é cortada, o 
miolo retirado e a sopa bem 
quente servida ali dentro - e 
tudo isso pode ser no salão ou 
para delivery, por aplicativos. 

Fica na Av. Rouxinol, 961 - 

Moema. Telefone e Whatsapp: 
11 5055 2364. Site: saldoce.com.

Tem até sopa típica da euro-
pa oriental. A famosa Borchtch: 
sopa de beterraba e outros 
legumes, é oferecida na região 
pelo Restaurante Russo Barskiy 
Dom. Acompanha smetana, 
verdura, torradas de pão de 
centeio, bacon frito. Opções: 
de frango, vegetariano com 
ovo, vegano. Há ainda outras 
opções em sopas russas com 
acompanhamentos.

Fica na Rua Cubatão, 678. 
Telefone: 94240-9445. Site: 
restauranterusso.com.br

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 

•ARTIGO - FINANÇAS

A criptomoeda projetada 
por Satoshi Nakamoto funcio-
na como uma moeda virtual. 

Quando você trabalha, re-
cebe dinheiro em cédulas que 
podem ser trocadas por pro-
dutos ou serviços. O Bitcoin é 
como cédula virtual, feita com 
códigos em vez de papel.

Em seu site, a criptomoeda 
é defi nida da seguinte forma:

“Ela é uma tecnologia digi-
tal que permite reproduzir em 
pagamentos eletrônicos a efi -
ciência dos pagamentos com 
cédulas de papel. Pagamen-
tos com bitcoins são rápidos, 
baratos e sem intermediários. 
Além disso, eles podem ser 
feitos para qualquer pessoa, 
que esteja em qualquer lugar 
do planeta, sem limite mínimo 
ou máximo de valor.”

O Bitcoin é uma moeda on-
line com tráfego de pagamen-
to P2P (peer to peer), ou seja, 
ela não precisa de um servidor 
central intermediário. 

No sistema P2P, você não 
tem uma instituição fi nancei-
ra, por isso é instantâneo e o 
custo é reduzido. 

As transações online atuais 
requerem a mediação de insti-
tuições fi nanceiras. 

Usando Bitcoin, o proces-
so de compra de produtos 
com notas em lojas físicas 
será muito simples: Imagine 
comprar uma camisa em uma 
loja física por 50,00 reais: 
você entrega o dinheiro e 
pode sacar o produto sem a 

O que é essa tal de “Bitcoin”?

mediação do banco. Da mes-
ma forma é uma transação 
virtual com criptomoeda, ra-
zão pela qual se popularizou 
por ser P2P, por isso é barato 
e rápido.

Assim como as notas reais 
tem tecnologia de proteção, 
a moeda virtual também tem.

As novas cédulas do Real 
apresentam listras holográ-
fi cas, alto relevo, elementos 
fluorescentes, fios de segu-
rança, marcas d’água, quebra-
-cabeças, impressões de redu-
ção e números ocultos. Exis-
tem muitas tecnologias para 
evitar falsifi cações, certo? 

Da mesma forma, para não 
clonar a moeda virtual, ela é 
protegida por um conjunto de 

princípios e técnicas chamado 
riptografi a. 

Criptografi a: é um conjun-
to de tecnologias destinadas 
a proteger informações de 
forma que somente pessoas 
que conheçam o código pos-
sam lê-las, garantindo assim 
a segurança das informações. 

Para efeito de analogia, é 
como enviar uma caixa tran-
cada para um amigo por meio 
de um mensageiro: ele dará a 
caixa para outra pessoa, mas 
não poderá abri-la, apenas o 
amigo que estiver com a cha-
ve poderá abrir..

Renan Freitas, CFEd®
(Certifi ed Financial Educator)

Siga em instagram.com/
focanoaporte

Por Renan Freitas*
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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

CIRURGIÃO-DENTISTA

CONTRATA-SE
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO

Com Experiência. 

Para trabalhar na região da Praça da Árvore

INFORMAÇÕES:

(11) 95430-8195
(11) 2640-3660

EMPREGOS

•SAÚDE

Os motivos para uma unha 
encravada podem ser diversos, 
mas o principal deles é o corte 
inadequado, excessivo, que 
faz com que a unha, ao crescer 
novamente, fi que sob a pele e 
cause infecções. Salto alto e sa-
patos de bico fi no, usados cons-
tantemente, também podem 
fazer com que a unha encrave. 

A dor e o inchaço são os 
resultados mais conhecidos, 
mas quando não controlada e 
tratada corretamente, a unha 
encravada pode levar a infecção 
e atingir até a articulação entre 
os ossos do dedo, ou o próprio 
osso.  O quadro pode ser ainda 
mais grave em pacientes com 
diabetes. 

Mas, tudo isso pode ser 
evitado e tratado com o corte 
correto das unhas e, em casos 
de já infecção, muito cuidado no 
tratamento. “As pessoas acre-
ditam que conseguem tratar 
em casa, com alguma solução 
simples. Mas o ideal é buscar 
atendimento especializado”, 
garante a podóloga Maria Celia 
Silva, que atende no salão de 
beleza Cut&Color, na região da 
estação Praça da Árvore. 

Vale ainda ressaltar que, 
em tempos de pandemia, não 
se deve descuidar da saúde e 
adiar tratamentos como os de 
podologia. Micoses, pé diabé-
tico, calosidades... Todos esses 

problemas atingem homens e 
mulheres, inclusive crianças. 

“A podóloga Maria Célia Sil-
va atende com horário marcado 
e seguindo todos os procedi-
mentos necessários em aten-
dimentos de saúde”, explica a 
profissional Michelle Ceródio 
que, ao lado da sócia Rosemary 
Inoki dirige a Cut&Color.

 “Minha maior satisfação é 
ver o sorriso de clientes que, 
depois de alguns atendimentos, 
já veem resultados. Às vezes, o 
problema se arrastava há anos, 
era um incômodo que impedia 
atividades corriqueiras e a solu-
ção provoca uma sensação de alí-
vio e saúde", relata a podóloga.

Serviço:
A Cut&Color fica na Rua 

Caramuru, 431 - Saúde, bem 
pertinho da estação Praça da 
Árvore do Metrô. Telefone: 
2640-3660. É possível agendar 
horário também pelo Whats
App (11) 9 6443-6634.

Unhas encravadas: 
como resolver?

AudioMAG Vila Clementino
Rua Sena Madureira 151, sala 1104

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

www.audiomag.com.br

Aparelhos Auditivos

IMÓVEIS
Sobrado seminovo

Chácara Inglesa
3 dorms (1 suíte) c/arms embutido, banh. social, sala 
2 ambs, lavabo, coz c/arms emb, lavanderia coberta, 

churrasqueira, 2 vagas de garagem

R$ 870.000
Apartamento

Vila Santa Catarina
Próximo ao mercado Assaí. 2 dorms, 2 banheiros, 

sala, cozinha, lavanderia, 1 gar. demarcada. AU 67m2

R$ 245.000
TRATAR  PELOS  TELEFONES

(11) 9 5437-3402
2276-3671 * 2275-6481

• VACINAÇÃO COVID

Calendário de vacinação avança, mas agora é 
necessário apresentar comprovante de residência

provante de profissão (certi-
fi cado ou diploma) e também 
um comprovante de residência 
da capital.  

Nesta fase da campanha 
são priorizados médicos, en-
fermeiros/técnicos auxiliares, 
nutricionistas, fi sioterapeutas/
terapeutas ocupacionais, bió-
logos, biomédicos, técnicos de 
laboratório que façam coleta 
de RT-PCR SARS-CoV2 e aná-
lise de amostra de Covid-19, 
farmacêuticos, técnicos de far-
mácia, odontólogos, auxiliares 
de saúde bucal, técnicos de 
saúde bucal, fonoaudiólogos, 
psicólogos, assistentes sociais, 
profi ssionais de educação física 
e médicos veterinários.  

 A SMS recomenda que a ida 
aos locais de vacinação aconte-
ça de maneira gradual, evitan-
do aglomerações nos postos, e 
com o pré-cadastro no site Va-
cina Já (www.vacinaja.sp.gov.
br) preenchido, para agilizar o 
tempo de atendimento. Basta 
inserir dados como nome com-
pleto, CPF, endereço completo, 

telefone e data de nascimento 
para concluir o cadastro.  

 Na próxima terça-feira, 1º 
de junho, iniciará a vacinação 
dos aeroviários do Aeroporto 
de Congonhas e Campo de Mar-
te. Estes profissionais devem 
procurar algum posto de re-
ferência ou UBS mais próxima 
para a imunização. 

 Também a partir desta sex-
ta-feira, 28, dois novos mega 
postos estarão em funciona-
mento na Capital, das 8h às 
17h, para atender a demanda de 
vacinação. Para conferir todos 
os endereços, visite nosso site: 
jornalzonasul.com.br  

Em junho, comorbidades
 e defi ciências
No mês de junho, o Governo 

de São Paulo vai concluir a vaci-
nação de todas as pessoas com 
comorbidades e com defi ciên-
cia entre 18 e 59 anos de idade.

 O calendário com a data de 
início de vacinação para cada 
grupo desta faixa etária será 
divulgado nos próximos dias, 
levando em consideração as en-

Começa nessa sexta-fei-
ra (28), a vacinação contra a 
Covid-19 dos profissionais da 
saúde acima de 18 anos. Esta-
giários de saúde cursando o úl-
timo ano, conforme categorias 
anunciadas pelo PMI, também 
serão imunizados. Também já 
podem ser vacinadas as pesso-
as de 40 a 44 anos com comor-
bidades e benefi ciários do Be-
nefício de Prestação Continua-
da da Assistência Social (BPC). 

É importante apontar que, 
agora, quem for tomar a pri-
meira dose da vacina deve 
apresentar comprovante de 
residência da capital. 

 Assim como os demais gru-
pos contemplados na imuniza-
ção, este público poderá ser 
imunizado nas 468 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), AMA/
UBS Integradas e nos oitos 
mega postos implantados na 
cidade.  Quem precisar tomar 
a segunda dose deve procurar 
uma das UBSs da cidade. Para 
primeira dose serão utilizados 
os imunizantes da Pfi zer e da 
Oxford/AstraZeneca. 

 Os profi ssionais de Saúde 
devem apresentar documento 
do Conselho de Classe ou com-

tregas de vacinas do Ministério 
da Saúde.

Em julho, professores e 
pessoas de 55 a 59 anos
Para julho, está projetado 

o início da vacinação contra a 
COVID-19 das pessoas de 55 
a 59 anos e dos profissionais 
da educação de 18 a 46 anos, 
para a retomada das atividades 
presenciais em sala de aula no 
segundo semestre. Para isso, o 
Estado de São Paulo depende-
rá da efetividade do envio de 
quantitativos de vacina pelo 
Ministério da Saúde.

De 1 a 20 de julho, o Gover-
no do Estado pretende vacinar 
pessoas de 55 a 59 anos, e de 
21 a 31 de julho, imunizar os 
profissionais da educação de 
18 a 46 anos, com 1,7 milhão de 
pessoas estimadas desse públi-
co em todo o Estado.

Em agosto, de 
45 a 54 anos
Essa semana, foram anun-

ciadas as próximas etapas de 
vacinação no Estado. Embora 
o governador João Doria con-
tinue afi rmando que todos os 
brasileiros de São Paulo serão 
vacinados até 31 de dezembro 
de 2021. 

“No período de 2 a 16 de 
agosto, serão vacinadas as 
pessoas entre 50 e 54 anos. 
E, a partir do dia 17 de agosto, 
começaremos a vacinação das 
pessoas entre 45 e 49 anos, um 
público total de 3,6 milhões de 
pessoas”, disse Doria.

A Coordenadora Geral do 
Plano Estadual de Imunização, 
Regiane de Paula, ressaltou 
que a Secretaria de Estado da 
Saúde já solicitou ao Ministério 
da Saúde mais doses de vacinas 
para completar a imunização 
deste novo público-alvo.

CONCEIÇÃO JOIAS

PAGAMOS À VISTA 
EM DINHEIRO
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•EDUCAÇÃO

Nas últimas semanas, fo-
ram recorrentes na imprensa 
as matérias apontando para 
as dificuldades enfrentadas 
pelo Hospital São Paulo, na 
Vila Clementino, para atender 
pacientes internados, com falta 
de remédios.

Uma das instituições de 
maior importância em atendi-
mento à saúde no país, o Hos-
pital São Paulo é universitário, 
ou seja, mantido pela Univer-
sidade Federal de São Paulo, a 
Unifesp. Ali, o antedimento é 
universal e gratuito, 100% SUS. 

Durante a pandemia, ape-
nas reforçou essa importância, 
atendendo pacientes com Co-
vid 19 enquanto, paralelamen-
te, a Universidade participava 
de testes clínicos da Vacina e 
outras ações técnico-científi cas 
de combate à pandemia. 

Agora, a Aprovação da Lei  
Orçamentária Anual (LOA) de 
2021, sancionada pela presi-
dência da República em abril, 
trouxe a confi rmação do corte 
de 20,6% no orçamento da Uni-
fesp, em comparação com a 
LOA do ano passado. 

De acordo com a Unifesp, 
o impacto que essa redução 
causará é que o funcionamento 
da Unifesp será garantido ape-
nas até setembro. As verbas 
federais são fundamentais para 
manter as atividades básicas 
da universidade, como energia 
elétrica, água, limpeza, manu-
tenção, vigilância, insumos para 
laboratórios de graduação, 

Unifesp só tem verba para garantir 
funcionamento até setembro

entre outros.
Além deste corte, 60% do 

total previsto está condicio-
nado à aprovação da regra de 
ouro pelo Congresso Nacional, 
e, deste montante, 13,8% estão 
bloqueados, sem a perspectiva 
real de liberação integral. No 
total, os recursos discricioná-
rios destinados às universi-
dades federais sofreram uma 
perda de 18,4%.

A pró-reitora de Adminis-
tração da Unifesp, Tania Mara 
Francisco, explica que o orça-
mento de 2021, na prática, seria 
de R$ 21,1 milhões, frente aos 
cerca de R$ 66 milhões libera-
dos em 2020, claramente insu-
ficientes para a manutenção 
das atividades. “Isso porque 
estamos no modelo de ensino 
a distância na maior parte de 
nossos cursos. Se houver a 
obrigatoriedade do retorno 
presencial, não seria sufi ciente 
sequer para as adaptações 
mínimas necessárias para aten-
dimento dos protocolos sani-
tários”, afi rma Tania Mara. De 

modo comparativo, este valor 
é compatível com o exercício 
de 2009, quando a instituição 
não tinha nem metade dos alu-
nos e das estruturas (prédios, 
laboratórios, salas de aula, etc)

Histórico
Desde 2014, os recursos 

vêm diminuindo a cada ano, 
o que levou a universidade a 
empreender diversas ações vol-
tadas à efi ciência e economia, 
realizando um controle rigoro-
so dos gastos. Entretanto, na 
atual conjuntura, não há espa-
ço para diminuição de custos. 
“Hoje, a Unifesp está planejan-
do e realizando estudos, mas 
a única saída é, no mínimo, a 
liberação de todo valor retido 
(condicionado e bloqueado), 
bem como a liberação de todo 
o valor alocado em emendas 
parlamentares. Caso seja obri-
gatório o retorno presencial 
será imprescindível uma suple-
mentação orçamentária, por 
exemplo, através de crédito 
extraordinário”, complementa 
a pró-reitora.

•HISTÓRIA

Trecho Jabaquara-Saúde 
recebeu os primeiros 
trilhos do metrô, há 49 anos

Assistência
Uma das maiores preocupa-

ções é com os recursos destina-
dos à assistência estudantil, já 
insufi cientes para atendimento 
das demandas atuais, que so-
freu um corte de 19,4% e tem 
60% condicionado. “Isso, em 
um contexto de pandemia, 
onde a população empobreceu 
e muitas famílias perderam 
indivíduos responsáveis pelo 
sustento do lar”, fi naliza Tania 
Mara. 

Ministros
Os reitores da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp), 
Nelson Sass, e do Instituto 
Federal de São Paulo, Silmário 
Batista dos Santos, e os deputa-
dos federais da bancada paulis-
ta, Paulo Teixeira (PT) e General 
Peternelli (PSL), se reuniram no 
dia 25 de maio, em Brasília, com 
o ministro da Educação, Milton 
Ribeiro. O encontro tratou do 
orçamento das instituições 
federais de educação superior 
(IFES), e da construção de uma 
agenda do MEC junto ao Minis-
tério da Economia para que se 
possa negociar a recomposição 
do orçamento. “Fomos recebi-
dos pelo ministro da Educação, 
que reafi rmou o empenho da 
pasta em adequar o nosso or-
çamento”, disse Sass.

No início de maio, o ministro 
da saúde, Marcelo Queiroga, 
também já havia feito uma visi-
ta à Unifesp.

(Com informações da 
Unifesp/Luis Guerra)

No dia 25 de 
maio de 1972, os 
caminhos que hoje 
são percorridos si-
multaneamente 
por mais de uma 
centena de trens 
nas linhas da Com-
panhia do Metrô 
começavam a ser 
implantados. 

Naquela épo-
ca, faltando menos de três me-
ses para a chegada da primeira 
composição ao Pátio Jabaquara 
e pouco mais de dois anos para 
o início da Operação Comercial, 
o trabalho dos metroviários do 
Departamento de Manuten-
ção de Via Permanente (MTV), 
que veio a ser chamado assim 
tempos depois, era pioneiro e 
de grande responsabilidade A 
cidade de São Paulo aguardava 
ansiosa o metrô.

Os metroviários instalaram 
11 km de trilhos, além de cons-
truírem galerias de esgoto, 
canaletas para passagem de 
cabos elétricos e rede de dis-
tribuição d’água.

A tecnologia empregada, 
que consistia em uma camada 
de borracha entre o dormente 
de concreto e o trilho, era ino-
vadora e tinha por objetivo au-
mentar o amortecimento da via 
durante a passagem dos trens, 
facilitar a manutenção da via, 
reduzir o uso de lastro e conse-
quentemente diminuir a altura 
dos túneis, barateando a obra.

 Acima, a Estação São Judas, 
que tem trilhos originais  e, 
abaixo, a equipe do Depar-

tamento de Manutenção 
de Via Permanente (MTV)

Atualmente, considerando 
as linhas 1- Azul, 2- Verde e 
3- Vermelha, são aproxima-
damente 290 km de trilhos 
implantados. 

Em média, cerca de 8,5 km 
de trilhos desgastados são 
substituídos anualmente. 

A equipe de manutenção 
de via (MTV) responde pelo 
planejamento de execução das 
trocas de trilho, pelos exames 
com ultrassom nas vias e pelas 
inspeções visuais. 

O trecho entre as estações 
São Judas e Saúde ainda tem 
trilhos originais, fabricados pela 
Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN) instalados.


