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Pizzaria promete doses extras 
de romantismo em noites 
para celebrar Namorados
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Elaboração de projetos para 
expandir linha 5 vai levar dois anos

A ViaMobilidade, con-

cessionária responsável 

pela L5-Lilás, abriu proces-

so para que as empresas 

interessadas em participar 

da concorrência para elabo-

ração do projeto funcional 

da obra, com prazo previs-

to de 24 meses.  Página 6
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Vida voltará ao normal em novembro?
Se o ritmo de infecção 

pelo novo coronavírus 
for mantido nos patama-
res atuais, até o final de 
outubro novos 3 milhões 
de casos podem ser re-
gistrados, resultando no 
óbito de mais de 100 mil 
pessoas. Pelo calendário 
divulgado essa semana 
pelo Governo do Estado, 
em 31 de outubro toda 
pessoa acima de 18 anos 
do estado de São Paulo 
estará imunizada contra a 
Covid19. Mas, boa parcela 
terá apenas a primeira 
dose aplicada e ainda vale 
lembrar que as conse-
quências sociais e econô-
micas da pandemia ainda 
devem perdurar por mais 
tempo. Crianças e adoles-
centes também não esta-
rão vacinados. Página 3

Cigarros provocam danos não 
apenas à saúde individual, mas 
também ao meio ambiente

Jornal
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Reduza o consumo de descartáveis
Ao longo das últimas déca-

das, a tecnologia avançou nas 
mais diversas áreas e muitas 
mudanças de hábito foram 
provocadas por invenções 
que visavam a praticidade, a 
higiene e conservação de pro-
dutos. Mas, se por um lado os 
avanços são inegáveis e não é 
possível abrir mão deles, por 
outro talvez agora seja o mo-
mento de rever alguns deles, 
que estão trazendo proble-
mas graves para a população 
mundial. 

O excesso de lixo produzido 
pela humanidade representa 
desperdício de energia, polui-
ção, descompensação ambien-
tal que leva até a pandemias e 
di� culdade em destinar toda 
essa montanha de resíduos. 

Uma das perguntas que a 
sociedade moderna precisa 
fazer é: precisamos mesmo de 
tantos itens descartáveis? E um 
segundo questionamento para, 
inclusive, direcionar novos 
estudos em tecnologia é: como 
podemos criar  produtos reci-
cláveis e reaproveitáveis que 
não sejam descartados depois 
de pouco tempo de uso?

Pare para pensar um pouco 
na quantidade de itens que 
usamos por pouco tempo e 
descartamos, muitas vezes 
sem concluir o uso: bitucas 
de cigarro, isqueiros, canetas, 
lápis, escovas e cremes dentais, 
vidrinhos de esmalte, lixas 
de unha, lâminas de barbe-
ar, etiquetas adesivas, pilhas, 
balões de festa, películas para 
proteger celulares ou tablets, 
elásticos, grampos e clipes 
de escritório, fotogra� as (im-
pressas em papel fotográ� co), 
sachês de temperos, cápsulas 
de café expresso... 

Isso sem falar nas embala-
gens de material não reciclável 
como latas spray, sacos feitos 

de papel laminado, celofane, 
latas de tinta... Por exemplo, 
balas, biscoitos e bombons 
geralmente são embalados 
em papeis de celofane e lami-
nados - por serem produtos 
pequenos, a quantidade de 
embalagem não reciclável que 
vai direto para o lixo é propor-
cionalmente alta.

Mas, como podemos redu-
zir esses “pequenos impactos” 
que, somados, trazem grande 
prejuízo ao meio ambiente, 
inclusive com altos custos no 
processo de descarte e geren-
ciamento de lixo?

Recuse o que é 
desnecessário

 Na hora em que vai com-
prar frios, legumes, frutas e 
verduras, realmente precisa da 
bandeja de isopor? Já existem 
tecnologias para reciclar esse 
tipo de plástico, mas o peso 
muito leve para um volume 
muito grande do produto de-
sestimulam esse mercado e a 
realidade é que a maior parte 
do isopor acaba no lixo comum. 

Em tempos de aparelhos 
eletrônicos com alta capaci-
dade, evite também fazer a 
ampliação de fotos em papel 
fotográ� co. 

Outro item que pode ser 
substituído são aqueles papeis 
adesivados para anotar reca-
dos - procure blocos comuns, 
de preferência até de papel 
reciclado, favorecendo e es-
timulando o ciclo completo 
desse material. 

Se utiliza isqueiros, dê pre-
ferência aos não descartáveis, 
aqueles que têm re� l do líqui-
do combustível, para evitar a 
geração de mais lixo.

Cosméticos
Talvez o exemplo mais im-

pressionante seja o de esmal-
tes: um vidrinho tem apenas 

entre 5ml e 10 ml. São emba-
lagens feitas de vidro e plástico 
- na tampa e nas cerdas, além 
de muitas contarem com rótu-
lo adesivo.

Embora os números sejam 
desconhecidos e, mesmo com 
a queda no consumo desses 
itens provocada pela pande-
mia, ainda assim estima-se 
que mais de 200 milhões de 
unidades são vendidas por 
ano no Brasil, que é o segundo 
maior consumidor de esmaltes 
para unhas no mundo. 

A primeira dica é reduzir 
a compra de esmaltes. Muitos 
consumidores não usam o 
esmalte até o � m e o produ-
to acaba por vencer. Evite o 
desperdício comprando ape-
nas cores que mais usa ou 
recorrendo a pro� ssionais no 
caso de optar por cores pouco 
usadas. 

Algumas marcas de cosmé-
ticos contam com programas 
de reciclagem e pontos de en-
trega de embalagens - não só 
esmaltes, mas perfumes, ma-
quiagens, bisnagas de cremes, 
sprays... Em caso de dúvidas 
ou mesmo reclamação da falta 
de programas de reciclagem, 
entre em contato com a sua 
marca preferida e informe-se, 
reivindique que recolham as 
embalagens vazias ou de pro-
dutos vencidos. 

No escritório ou 
comércio

Também no escritório, não 
basta evitar o uso de descartá-
veis como copos de plástico, 
mexedores, sachês de açúcar. 

Com a popularização do uso 
de aplicativos de mensagens, 
mensagens eletrônicas e tantas 
formas de enviar textos, ofícios, 
faturas e todo tipo de recado ou 
documento o� cial pela internet 
que evitar impressões desne-

cessárias já é uma preocupação 
em muitos deles para reduzir o 
uso do papel. 

Mas, vá além evitando ou-
tras compras de material de 
escritório: elásticos, clipes e 
grampos metálicos, por exem-
plo, não são recicláveis, então 
o ideal é evitar o uso. 

Carbono e papel de fax são 
outros materiais em desuso, o 
que também é positivo porque 
esses tipos de papel não são 
recicláveis. Mas, atenção: noti-
nhas de cobrança e cartões de 
crédito são feitas em papel de 
fax - sempre que possível, evi-
te, solicitando o envio por SMS 
ou acompanhando suas faturas 
online e evitando esses papéis 
que, inclusive, têm a impressão 
apagada com o tempo. 

Higiene pessoal
  Ainda é complexo subs-

tituir fraldas e absorventes 
descartáveis, mas já existem 
alternativas reutilizáveis. 

Inegável, porém, é que a 
higiene pessoal e cuidados 
são essenciais para evitar do-
enças. Nesse processo, sempre 
haverá resíduos não recicláveis 
- como as fraldas descartáveis 

ou o papel e lencinhos higiêni-
cos - que devem ser descarta-
dos no lixo comum doméstico. 

Mas há outros itens que po-
dem ser encaminhados para a 
reciclagem, como é o caso das 
embalagens de pasta de dente 
e escovas dentais. 

Atualmente, a Associação 
Brasileira da Indústria de Hi-
giene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (Abihpec) man-
tém dois programas de apoio 
a cooperativas de catadores de 
recicláveis, garantindo que es-
ses itens sejam transformados 
para novos usos. 

Os programas funcionam 
nas cooperativas paulistanas 
de catadores e em vários pon-
tos do país. Então, para parti-
cipar, basta encaminhar esse 
material para a coleta seletiva. 

Nas Zonas Sul e leste da 
capital, a coleta seletiva, assim 
como a coleta de lixo domi-
ciliar regular, são serviços 
prestados pela concessionária 
Ecourbis Ambiental.

Para saber o horário e data 
em que cada uma das equipes 
passa em sua rua, basta aces-
sar: https://www.ecourbis.

com.br/coleta/index.html

Artigos 
especiais

Há, por outro lado, alguns 
artigos de difícil reciclagem, 
como esponjas de limpeza, 
lápis, lapiseiras, canetas dos 
mais diferentes tipos. Nesses 
casos, há iniciativas isoladas 
das indústrias para recolher 
e transformar esses resíduos. 

A Faber Castell, empresa 
que produz artigos de escrita 
tem uma ação para recolher 
esse material. Mas é preciso 
juntar no mínimo cinco quilos 
- o que é possível organizando 
doações em seu condomínio, 
escola ou empresa.

No site terracycle.com.br é 
possível saber onde há postos 
de coleta na cidade de São 
Paulo ou o endereço para en-
vio do material por correio. 

O mesmo site traz também 
dicas para quem quer enca-
minhar esponjas de limpeza 
de uso doméstico, cápsulas de 
café e embalagens de biscoitos 
e outros produtos que normal-
mente não são separadas em 
cooperativas de catadores.

Cigarro polui e ainda gera muito lixo no planeta
Dia 31 de maio é marcado 

como data para combate ao 
tabagismo. Em geral, destaca-
-se a importância de tratar 
o vício em cigarros por seu 
importante aspecto em saúde 
individual e coletiva - danos 
e riscos para cada usuário 
do tabaco e também custos 
no tratamento às doenças 
resultantes do vício na rede 
pública, custos na redução da 
produtividade dos trabalha-
dores etc. 

Mas, há também um cus-
to ambiental considerável 
quando se fala em tabagismo 
e que começam no cultivo e 
se estendem até seu consumo. 

 O principal impacto am-
biental decorrente da fumi-
cultura é a contaminação 

do ar, porque a aplicação de 
agrotóxicos expõe não apenas 
o trabalhador, mas todo o en-
torno, já que ele é pulverizado 
e carregado pelo vento. 

Além disso, a queima de 
madeira para secagem das 
folhas provoca a contami-
nação do ar pela emissão de 
partículas tóxicas. Ocorre 
também a  contaminação 
dos córregos, rios, do solo 
com o uso de agrotóxicos na 
lavoura. 

Outro problema é o des-
matamento, pois florestas 
inteiras são devastadas para 
alimentar os fornos à lenha 
que secam as folhas do fumo 
antes de serem industriali-
zadas. 

Além disso, filtros de ci-

garros atirados em lagos, rios, 
mares, � orestas e jardins de-
moram em torno de cinco 
anos para se degradarem 

Recentemente, um levan-
tamento feito em praias do 
Brasil apontou que mais de 
40%  do lixo encontrado é 
de bitucas de cigarros. Já um 
estudo divulgado pela ONG 
One Cigarette Butt Polution 
indica que as bitucas são os 
verdadeiros vilões pela po-
luição nos oceanos, embora 
o plástico também seja um 
grande problema pelo pla-
neta. 

Outro estudo desenvolvido 
pelo Instituto Nacional de 
Padrões e Tecnologia, dos 
Estados Unidos, em 2017, 
indicou que as bitucas de 

cigarro continuam poluindo 
o ambiente mesmo depois 
que os cigarros são apagados, 
porque continuam emitin-
do componentes tóxicos por 
mais de cinco dias. 

Vale ainda apontar que o 
fumo libera gás carbônico que 
causa poluição e traz danos 
não só para quem fuma mas 
para todos que convivem 
com ele. 

E, em termos e consumo 
e geração de resíduos, vale 
lembrar que uma pessoa que 
fuma 1 maço de cigarro por 
dia gera ao menos 365 emba-
lagens de maço ao ano, 7.300 
bitucas no mesmo período, 
sem falar nos isqueiros ou 
fósforos usados e que igual-
mente não são recicláveis. 

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.

NAS ÚLTIMAS DÉCADAS, O CONSUMO DE ITENS DE 
POUCO USO TEM PROVOCADO AUMENTO EXPONENCIAL 
NA GERAÇÃO DE LIXO - INCLUSIVE NÃO RECICLÁVEL

O TABAGISMO COMPROMETE NÃO APENAS A SAÚDE 
INDIVIDUAL, COMO TAMBÉM PROVOCA DIVERSOS 
DANOS AO MEIO AMBIENTE E GERAÇÃO DE LIXO
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•CORONAVÍRUS

Todos os habitantes de 
São Paulo com idade acima de 
18 anos devem ser imunizados 
até 31 de outubro, seguin-
do promessa do governador 
João Doria. O ritmo da vaci-
nação diminuiu nas últimas 
semanas, ao mesmo tempo 
que o risco de uma terceira 
onda se avizinha. 

Apesar de a promessa soar 
positiva, ainda há muita preo-
cupação, afi nal a imunização 
seria ainda incompleta - ape-
nas a primeira dose é prome-
tida até esse prazo - e a média 
de contaminação, com mais 
de 20 mil novos casos por dia 
e mais de 700 óbitos diários 
pelo país mostram o risco ain-
da alto da situação. Daqui até 
outubro, a seguir nesse ritmo 
de contaminação, serão  no-
vos 3 milhões de casos só em 
São Paulo com 100 mil mortes 
pela Covid 19. 

Em junho, estão sendo 
atendidos profissionais do 
transporte, portuários e ae-
roportuários. Na próxima 
quarta-feira, profi ssionais da 
educação com idade entre 

45 e 46 anos passam a ser 
atendidos, também. Esse pú-
blico estava previsto para ser 
atendido apenas na segun-
da quinzena de julho, mas 
houve antecipação - o que 
pode ainda acontecer com 
outras faixas etárias e grupos, 
a depender da produção de 
novas doses. Ainda em junho, 
é esperada uma nova carga 
de insumos, vindos da China, 
sufi cientes para a fabricação 
de novas 10 milhões de doses 
da Coronavac.

Já estão sendo vacinados 
pessoas com comorbidades 
e que recebem o Benefício de 
Prestação Continuada  a partir 
de 30 anos e, na próxima se-
gunda, dia 7, serão incluídos 
os jovens a partir de 18 anos 
na mesma situação, ou seja, 
com uma ou mais doenças crô-
nicas ou benefi ciários do BPC.

No posto de saúde, qual-
quer pessoa com comorbida-
des e que faz parte das fai-
xas etárias indicadas precisa 
apresentar comprovante da 
condição de risco por meio de 
exames, receitas, relatório ou 

prescrição médica. Os cadas-
tros previamente existentes 
em Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) também podem ser 
utilizados.

Cronograma
De acordo com o governo 

do Estado, haverá faseamen-
to dessas novas faixas etárias. 
Apesar da “promessa”, o go-
verno também pondera que 
depende do cumprimento do 
envio de doses previsto pelo 
Ministério da Saúde. 

Em julho, a campanha será 
dedicada aos adultos de 55 a 
59 anos entre os dias 1 e 20. 
Entre 21 e 31 serão imunizados 
os trabalhadores da Educação 
com idade entre 18 a 44 anos, 
completando assim a catego-
ria de profi ssionais de ensino.

Para agosto, estão previs-
tas mais duas faixas etárias, 
zerando o público de 45 a 54 
anos. No mês de setembro 
mais três faixas entram no 
calendário, alcançando as pes-
soas com idade entre 30 e 44 
anos. A campanha deverá ser 
fi nalizada em outubro com as 
pessoas de 18 a 29 anos.  

Vacinação avança e promessa é imunizar 
maiores de 18 anos no Estado até 31/10 Participe! 

Doe!
Contribua!

O Programa Cidade Solidária foi criado no início da pandemia 
para atender os mais necessitados de nossa cidade.  
É uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo e de diversas 
entidades da sociedade civil organizada. Já foram entregues 
mais de 4 milhões de cestas básicas e distribuídas mais de 
4 milhões de refeições em todas as regiões da cidade. 

Conta:
PMSP/SMDU - Cidade Solidária
CNPJ: 46.395.000/0001-39
Banco do Brasil
Agência: 1897-X - C/C: 2020-6
Chave Pix:
contato@spcidadesolidaria.org

Além de alimentos  
e produtos de higiene, 
você pode fazer sua 
doação em dinheiro.

Saiba como contribuir

Com o ritmo lento da vaci-
nação e expectativa de novos 
grupos etários sem comor-
bidades apenas para daqui a 
um mês, muita gente tem a 
expectativa de receber a dose 
da vacina contra o coronaví-
rus pela chamada “xepa”, ou 
seja, com doses que sobram 
em frascos, ao final do dia, 
nos postos de saúde.

Mas, paralelamente, com a 
ampliação dos públicos aten-
didos e fi las constantes, não 
é nada fácil ser chamado pelo 
Posto de Saúde. Vale ainda 
lembrar que se a pessoa for 
chamada e não puder compa-
recer, perde o direito. 

Há ainda outras dúvidas, 
como com relação à segunda 
dose para quem for atendido 
na xepa ou sobre quais são os 
postos que oferecem ou não 
as doses. 

Procurada pelo jornal SP 
Zona Sul, a Prefeitura se pro-
nunciou por meio de nota:

“A Prefeitura de São Pau-
lo, por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), 
esclarece que caso haja doses 
remanescentes da vacina con-
tra a Covid-19 no fi nal do dia, 
em qualquer equipamento de 
Saúde da capital, a aplicação 
poderá ser feita em profi ssio-
nais de saúde e pessoas com 
comorbidades com mais de 
18 anos, ambos moradores 
da área de abrangência da 
Unidade de Saúde.

Para organização, o Equi-
pamento deverá manter a 
lista com os usuários elegíveis 
em seu território, com telefo-
nes para convocação deste 
público.

É importante ressaltar 
que nem sempre há doses 
excedentes nas Unidades. A 
medida segue as diretrizes do 

Xepa continua sendo aplicada, mas há poucas doses disponíveis

@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

@cutcolorh @cutscolor

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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instrutivo da Coordenadoria 
de Vigilância em Saúde (CO-
VISA): quando houver frasco 
de vacina aberto no fim do 
expediente, para que não haja 
qualquer desperdício de dose, 
ela deve ser aplicada.

Caso a UBS/Unidade tenha 
difi culdade em destinar essas 
últimas doses, entrar em con-
tato imediatamente com a 
Supervisão Técnica de Saúde 
de sua região, para apoio no 
direcionamento e utilização 
destas doses. Importante: 
não desprezar nenhuma dose 
viável de vacina.

Esclarecemos que a neces-
sidade da presença na unida-
de para o cadastro se dá pelo 
fato de que no momento da 
inserção do nome na lista de 
espera, devem ser apresen-
tadas tanto a comprovação 
de residência no território da 
unidade quanto a comprova-
ção de fazer parte de um dos 
dois grupos contemplados 
para esse fi m.

As pessoas com comorbi-
dades precisam apresentar 
documento de identificação 
(preferencialmente CPF) e 
comprovante de condição 
de risco (exames, receitas, 
relatório ou prescrição mé-
dica), contendo o CRM do 
médico. São consideradas 
comorbidades doenças car-
diovasculares, diabetes, pneu-
mopatias crônicas, cirrose 
hepática, obesidade mórbida 
e casos de hipertensão. O 
detalhamento encontra-se 
nesta lista, disponibilizada 
na página Vacina Sampa: ht-
tps://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/uplo-
ad/saude/lista_comorbida-
des_14_05_2021.pdf.”

Vale ponderar, entretanto, 
que já na próxima semana 
começam a ser vacinadas as 
pessoas com comorbidades 
ou beneficiários do BPC a 
partir de 18 anos, levando à 
conclusão desse público nos 
próximos dias.

Assim, é provável que, 
no caso de doses sobrando, 
sejam chamados aos pos-
tos os públicos previstos nas 
próximas fases da campanha, 
como maiores de 55 anos ou 
profi ssionais da educação.

A Prefeitura ainda não se 
pronuncioiu sobre a xepa 
nessas novas etapas. 

Multa
Importante ressaltar tam-

bém que a xepa é para doses 
que sobram nos frascos e não 
tem relação com “fura fi la”, 
que são pessoas que apre-
sentam atestados falsos de 
comorbidades, por exemplo, 
ou se valem de proximidade 
com funcionários, cargos pú-
blicos, etc. 

Vale destacar que norma 
sancionada pelo Governo do 
Estado estabelece multas 
para o agente público que 
aplicar a vacina indevidamen-
te e para o cidadão que to-
mou o imunizante. 

 No caso de quem aplicou, 

o valor da multa pode ir de R$ 
1.400 até R$ 24 mil. Para quem 
recebeu a dose da vacina, o 
valor pode ir de R$ 3 mil até 
R$ 50 mil. Já o funcionário pú-
blico que se benefi ciar pode 

pagar até quase R$ 100 mil 
de multa. 

Estão excetuados da apli-
cação de multa aqueles que 
receberem a dose por meio 
da “xepa”.

R. Caramuru, 431- Praça da Árvore cutecolorhair.com.br - Ligue: 2640-3660
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Espaço dedicado desde 
1989 a concorridos cursos 
presenciais na área de gravu-
ra, o Ateliê de Gravura do Mu-
seu Lasar Segall promoverá a 
partir de 09/06 seu primeiro 
curso online sobre o tema.

Realizado em ambiente 
virtual (plataforma Zoom), 
“Um olhar sobre a gravura 
no Brasil” será orientado pelo 
coordenador do ateliê, Paulo 
Camillo Penna, e convidará o 
público a conhecer mais sobre 
a obra em gravura de artistas 
que realizaram trabalho gráfi -
co signifi cativo no âmbito das 
artes visuais brasileiras.

Partindo da obra de Lasar 
Segall, o curso vai abordar a 
obra de artistas de distintos 
momentos históricos e regi-
ões do país, como Oswaldo 
Goeldi, Lívio Abramo, Gilvan 
Samico e Evandro Carlos Jar-
dim, através da apresentação 
de imagens e informações so-
bre a obra dos artistas, assim 
como da refl exão e conversa 
sobre os trabalhos.

Paulo Camillo Penna é dou-
tor em artes visuais pela ECA-
-USP e fez estudos de pós-gra-
duação na Byam Shaw School 
of Arts em Londres. Coordena 
desde 2006 o Ateliê de Gra-
vura do Museu Lasar Segall. 
Lecionou desenho e gravura 
no Centro Universitário Belas 
Artes e trabalhou como edu-
cador no MASP. Atua como 
artista visual, expõe regular-

Museu Lasar Segall promove 
curso online sobre gravuras

mente seu trabalho e possui 
obras em coleções privadas e 
acervos públicos em institui-
ções e museus, dentre eles 
Pinacoteca do Estado de São 
Paulo e Museu de Arte Con-
temporânea Dragão do Mar.

O Museu Lasar Segal l 
permanece fechado à visita-
ção presencial, por conta da 
pandemia, mas tem desen-
volvido diversas atividades 
online. Além de cursos, há 
também visitas monitoradas 

online. Visite o site: mls.gov.br
SERVIÇO
Um olhar sobre a gravura 

no Brasil: curso online. Orien-
tador: Paulo Camillo Penna. 
Período: 9 a 30 de junho de 
2021. Horário: Quartas feiras 
das 16h30 às 18h (carga horá-
ria total de 6h). Nº de vagas: 
20. Público: Aberto a todos os 
interessados, sem necessida-
de de conhecimento prévio. 
Inscrições: (11) 2159 0400 ou 
acamls@acamls.org.br.

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
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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. 

Jantar romântico, à luz de velas,
celebra o Amor em noites de junho

Luz de velas, som ambiente 
tranquilo e suave ao fundo, 
decoração de extremo bom 
gosto, drinks especiais, aromas 
especiais, sabores incríveis... 
Dia dos Namorados tem que 
ter esses ingredientes, não só 
por “celebrar o amor”, mas es-
pecialmente para marcar aquele 
momento juntinho, de troca de 
olhares, conversas amenas... 
ainda mais necessárias nessa 
fase tão difícil.

Para garantir esse jantar 
especial, com toda segu-
rança que o momento 
requer, a GattoFiga Pizza 
Bar decidiu dobrar a cele-
bração. Para jantar nesse 
endereço tão especial, 
que reúne todos aqueles 
ingredientes essenciais, 
seguindo distanciamento 
e com reservas, a casa vai 
promover duas noites 
dos Namorados - dias 11 e 
12 de junho, aproveitando o fato 
de que caem no fi m da semana, 
sexta e sábado. 

O ideal é garantir reserva 
antecipadamente e dessa for-
ma não haverá fila de espera. 
O tratamento dos casais será 
diferenciado e um menu espe-
cial foi elaborado para que a 
noite seja realmente romântica 
e inesquecível. Informações e 
reservas pelo fone (11) 5587-
1360 das 15:00 às 22:00 hs

Já na chegada, o casal é 
recebido com taças cortesia 
de espumante. Depois, para 
saborear o momento aos pou-
cos, será servida uma entrada. 
O pacote ainda inclui duas pi-
zzas napolitanas (individuais) 
e duas sobremesas artesanais. 
A noite se encerra com um 
café italiano da marca Illy e 
mais um mimo: dois brigadei-
ros gourmet, da série “Spe-
ciale GattoFiga”, lançado em 
comemoração ao aniversário 
de dois anos da casa, come-
morado neste mês de junho.

“Nesse ambiente românti-

co e à luz de velas, ao som do 
mais puro  Jazz dos anos 50 
a 70, muitos casais namoram, 
muitos noivaram ou fizeram 
declarações de amor” relata a 
idealizadora da casa, Cida Mon-
tagner, explicando que o Dia 
dos Namorados é uma das datas 
mais inspiradoras no calendário 
da casa. “Casais esperam que 
o Dia dos Namorados seja uma 
noite especial, apaixonante.  E é 
isso que vamos oferecer”

”E teremos também algu-
mas poucas mesas para atendi-
mento por odem de chegada”, 
relata Edson Leite, ele também 
sócio da casa. 

Vale lembrar que, nessa fase 
de transiçãop do Plano São 
Paulo, restaurantes estão auto-
rizados a funcionar até 21h e a 
GattoFiga Pizza Bar abre às 17h, 
já nesse clima de happy hour de 
outono, garantindo um astral 
romântico desde o cair da tarde.  
“Será uma experiência dedicada 
ao amor”, conclui Cida.

Vinhos, drinks e cervejas 
também estão no cardápio, para 
os casais que desejam tornar o 

momento ainda mais especial. 
Para quem preferir curtir a 

data em casa, é possível pedir 
delivery ou retirar as pizzas na 
GattoFiga,  que atenderá pedi-
dos até 23h nessas noites. 

Não custa lembrar, por fi m, 
que todo dia é dia de celebrar o 
amor e a GattoFiga Pizza Bar é 
sempre um bom endereço.

A pizza
Massa fermentada natural-

mente por até 72 horas, assada 
por até 90 segundos no forno 
elétrico italiano Izzo Scunizzo 
Napoletano, com temperatu-
ras que podem chegar a 480ºC 
fazem parte do preparo que 
resulta em uma pizza leve, que 
derrete na boca, coroada por 
coberturas de se apaixonar, 
sempre com molho de tomate 
San Marzano e queijo Fior di 
Latte. Faz toda diferença. 

Entre as opções de ingre-
dientes e coberturas, a Gatto-
Figa leva Burrata com pesto de 
manjericão e nozes; a Funghi 
Trufado traz Fior Di Latte, cinco 
tipos de Funghi e Azeite Trufa-
do; a Luca traz a incrível mistura 
de Abobrinha Marinada, Cham-
pignon, Fior Di Latte, Grana Pa-
dano, Salsinha e Azeite Trufado.

Confi ra o cardápio comple-
to em gattofiga.com. Fica na 
Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/
WhatsApp  (11) 5587-1360- Es-
quina com Rua das Rosas. Nas 
redes sociais, siga @gattofi ga-
pizzabar.
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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

Como funciona um aparelho auditivo?

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

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

www.audiomag.com.br

Tecnologia avançada garante conforto e efi cácia para cada paciente
Sabemos que exis-

tem vários modelos 
de aparelho auditivo 
cuja variação é em 
relação a tamanhos, 
a cores e às especi-
ficações, cada uma 
delas atendendo à 
necessidade indivi-
dual do paciente. Mas 
o seu modo de fun-
cionamento básico é 
igual em todos eles.

É bem simples. Den-
tro daquele pequeno 
objeto, o aparelho au-
ditivo, há uma grande 
tecnologia desenvol-
vida através dos seus 
componentes: o mi-
crofone, o chip, o am-
plifi cador e o receptor. 
Mas sem compreen-
der o funcionamento 
da audição, é inútil 
entender o funciona-
mento dos aparelhos 
audit ivos.  Se você 

não o compreende, 
observe a imagem 
explicativa sobre a 
audição humana e/
ou assista ao vídeo a 
seguir que detalha o 
passo a passo de um 
aparelho auditivo no 
processo de audição:

Compreendendo o 
mecanismo envolvido, 
podemos entender 
que a surdez pode 
ser solucionada de 
várias formas confor-
me a sua origem. De-
pendendo de onde a 
falha auditiva estiver 
presente – no ouvido 
interno, médio ou ex-
terno – outras medidas 
podem ser tomadas 
além de se obter um 
aparelho auditivo. Um 
exemplo disso é a per-
da auditiva causada 
pelo mal funciona-
mento da cóclea cuja 

função é transformar 
a energia cinética em 
impulso nervoso para 
que o cérebro a rece-
ba, através do nervo 
auditivo, e a interprete 
como um som musical 
ou da fala, por exem-
plo. Se o caso for de 
grau elevado, o im-
plante coclear será 
a única tomada de 
ação efi caz. Chama-
se essa perda auditi-
va de neurossensorial.

No entanto, se a le-
são da cóclea não 
for profunda, o apa-
relho auditivo capta, 
através do microfone,  
os sons externos e os 
dados captados são 
enviados ao chip de 
processamento. Ali, 
como o nome eviden-
cia, são analisados, 
processados e envia-
dos ao amplificador. 

Depois de serem am-
plificados, são dire-
cionados ao receptor, 
responsável pelo en-
vio do som à orelha.

Além de seus com-
ponentes, ele possui 
outras características, 
variantes entre os seus 
modelos. Alguns mais 
tecnológicos podem 
ser programados para 
os diferentes tipos de 
ambiente, pois de-
pendendo de onde 
se está, o barulho é 
mais intenso difi cultan-
do a compreensão de 
um diálogo ou até de 
um teatro ao ar livre. 
Aqueles que não pos-
suem essa capacida-
de de programação 
são mais simples, mas 
tem o recurso de au-
mentar e diminuir o vo-
lume, o que já é uma 
grande ajuda para 

quem o usa.
A orienta-

ção prof is-
sional para 
encontrar o 
melhor mo-
d e l o  p a r a 
cada caso 
é  i m p r e s -
cindível. Na 
Audiomag, 
trabalhamos 
apenas com 
a p a r e l h o s 
d e  a v a n -
çada tecnologia e 
alta qualidade e são 
combinados períodos 
de teste para garan-
tir eficácia e confor-

to a cada paciente.
AGENDE UMA 
AVALIAÇÃO!

Fonoaudóloga
ALESSANDRA HERRERA

Higienização de estofados
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS 

– CNPJ 627540070001-56 -
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Em conformidade com os artigos 31 a e 33 do estatuto social da So-
ciedade Amigos da Cidade Vargas, ficam os senhores associados 
patrimoniais titulares, quites com suas mensalidades, convocados 
para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada dia 13 de 
junho de 2021, em sua sede social localizada na Praça Vinte de 
Setembro, nº 2, às 10:00 horas, com o número regimental exigido e, 
em segunda convocação, 30 minutos após, com qualquer número, 
para deliberar sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA:
- APROVAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2020

- PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À 
VENDA DAS QUADRAS

Obs.: Esta Assembleia teve que ser adiada tendo em vista 
a suspensão das atividades devido às medidas sanitárias impostas 

pelo Governo do Estado de São Paulo

São Paulo, 04 de junho de 2021
MARCIO CESAR ROCHA

    PRESIDENTE

EDITAIS
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•SOLIDARIEDADE

Por conta da pandemia e 
das ondas de frio na cidade, 
a Prefeitura de São Paulo an-
tecipou para o fi nal de abril, 
esse ano, a Operação Baixas 
Temperaturas esse ano, para 
reforçar os trabalhos na rede 
de abordagem e acolhimento 
da população em situação de 
rua. As ações vão se estender 
por cinco meses.

 Assim, por meio da Cen-
tral SP156, a população pode, 
em qualquer momento do 
dia ou da noite, ajudar a in-
dicar locais de atuação para 
as equipes. Basta ligar no 
156 e digitar a opção 0 na 
chamada, e os orientadores 
já estão capacitados para o 
atendimento.

 “Em momentos difíceis 
como este da pandemia, a 
solidariedade é essencial para 
reforçar essa rede de pro-
teção e pode salvar vidas. A 
Central SP156 reforçou orien-
tações e priorizou a opção de 
discagem para que cidadãos 
ajudem a Prefeitura no aco-
lhimento”, diz o secretário de 
Inovação e Tecnologia, Juan 
Quirós.

 É importante fornecer o 
endereço com número aproxi-
mado da via em que a pessoa 
está, indicar pontos de refe-
rência e características físicas 
e detalhes das vestimentas 
da pessoa.

 O plano é uma ação entre 

Em noites de frio, é possível pedir 
apoio para pessoas em situação de rua

as secretarias municipais de 
Assistência e Desenvolvimen-
to Social, Direitos Humanos e 
Cidadania, Saúde, Segurança 
Urbana, Mobilidade e Trans-
portes, Subprefeituras e Ino-
vação e Tecnologia.

 Ao longo do dia, as abor-
dagens são realizadas pelo 
Serviço Especial izado de 
Abordagem Social (SEAS) em 
pontos estratégicos da cida-
de, que além do acolhimento 
também ofertam outros ser-
viços da rede socioassisten-
cial. No período da noite, as 
abordagens são realizadas 
pela Coordenação de Pronto 
Atendimento Social (CPAS).

 Com duração de cinco me-
ses, a Operação Baixas Tem-
peraturas foi antecipada por 
conta dos efeitos da pande-
mia causada pelo coronavírus 
e as ondas de frio na cidade. 
Nesse período, as abordagens 

das pessoas em situação de 
rua são intensificadas para 
acolhimento quando as tem-
peraturas chegarem a 13° ou 
menos.

 Na pandemia, a Prefeitu-
ra criou 1.989 novas vagas e 
manteve 1.497 em funciona-
mento. No período de baixas 
temperaturas, os clubes es-
portivos reforçam a amplia-
ção das vagas. Foram criadas 
mais 260 vagas, sendo 200 
no Clube Esportivo Tietê, que 
havia sido desativado em ja-
neiro deste ano, e 60 vagas no 
Clube Pelezão. De acordo com 
a demanda, as vagas poderão 
ser ampliadas.

 A SMADS e a SPTrans dis-
ponibilizam ônibus em pontos 
específi cos da região central 
para transportar as pessoas 
até os Centros de Acolhida. 
Em alguns dos locais, os ôni-
bus realizam até duas viagens.

O Governo de São Paulo 
anuncia mais uma novidade 
sobre o projeto de expansão 
da Linha 5-Lilás de metrô até 
o Jardim Ângela. A ViaMobili-
dade, concessionária respon-
sável pela L5-Lilás, abriu pro-
cesso para que as empresas 
interessadas em participar da 
concorrência para elaboração 
do projeto funcional da obra 
civil e sistemas apresentem 
suas propostas. O prazo pre-
visto para análise e conclusão 
de todas as etapas de proje-
tos é de 24 meses. 

“Estamos dando sequ-
ência a esse projeto que vai 
ajudar na mobilidade de tan-
tas pessoas e que é tão es-
perado pela região”, reforça 
o secretário dos Transportes 
Metropolitanos do Estado de 
São Paulo, Alexandre Baldy. 

A expansão da L5-Lilás 
contempla duas novas esta-
ções e um terminal de ônibus. 
O novo trecho terá 4,33 km 
de extensão e a estimativa 
é benefi ciar cerca de 130 mil 
moradores. A Estação Comen-
dador Sant’Anna será elevada 
e localizada na avenida de 
mesmo nome, uma região 
que concentra comércios, 
serviços e equipamentos pú-
blicos. Já a Estação Jardim 
Ângela, que estará próxima 
ao Hospital Municipal M’Boi 
Mirim, será subterrânea e 
conectada ao terminal já exis-

Projeto para extensão da linha 5 até 
Jardim Ângela vai durar dois anos

tente da SPTrans e ao novo 
terminal a ser construído, que 
permitirá absorver o aumento 
da demanda de passageiros 
de ônibus com a implantação 
da nova estação. 

Para viabilizar o projeto, a 
avenida Carlos Caldeira Filho 

será prolongada do Capão 
Redondo até a Estrada do 
M’Boi Mirim. 

O trecho acompanhará o 
córrego Capão Redondo, que 
será canalizado, e terá uma 
pista em cada sentido, com 
ciclovia. 

•TRANSPORTE

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 


