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Não há quermesses esse ano, mas 
entidades da região estão fazendo 
kits com delícias juninas
Página 4
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Parque das Bicicletas 
ganha pista Pump Track

Quer praticar atividade 

física e ter contato com 

a natureza? Vá ao Parque 

das Bicicletas conhecer a 

nova pista em que nem 

é preciso pedalar. O par-

que abre diariamente, com 

entrada gratuita, mas é 

preciso usar máscaras e 

seguir outros protocolos 

de segurança.  Página 2
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Governo prorroga Fase de Transição 
até 30 de junho. Horário limite para 
funcionamento do comércio é 21h
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UPA Vila Mariana: obra concluída
Está prestes a ser inau-

gurada uma nova Unida-
de de Pronto Atendimen-
to na Vila Mariana, com 
quase 2 mil metros qua-
drados de área construí-
da e que deve beneficiar 
uma população estimada 
em mais de 200 mil pes-
soas, totalmente SUS. 
Terá leitos de UTI, de ur-
gência, consultórios mé-
dicos, salas de ortopedia, 
raio x, medicação, sala 
para coleta de exames, de 
gesso, saturação e esteri-
lização etc. Nela, atuarão 
profissionais clínicos, ci-
rurgiões, ortopedistas e 
pediatras, além de enfer-
meiros, técnicos de far-
mácia, gesso, farmacêu-
ticos, assistentes sociais 
e funcionários da área 
administrativa. . Página 2
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SEBO DO JOÃO BAURU
Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
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•SAÚDE

Deve ser inaugurada nos 
próximos dias a nova Unidade 
de Pronto Atendimento, 24 
horas, da Vila Mariana. A UPA 
estava com a sua construção 
paralisada desde 2016, mas os 
trabalhos foram retomados 
em 2019, com promessa de 
conclusão para este primeiro 
semestre. A unidade atende-
rá os casos intermediários, 
estabilização de quadros de 
saúde dos pacientes e farão 
a realização de diagnósticos 
iniciais, aliviando as Assistên-
cias Médicas Ambulatoriais 
(AMAs) e os equipamentos 
hospitalares na cidade.

“Este equipamento deverá 
atender de 200 a 300 mil pes-
soas e poderá ajudar quem 
depende do SUS para sobrevi-
ver”, afi rmou o então prefeito 
Bruno Covas, quando visitou 
a obra em maio de 2020. A 
construção é realizada por 
empresas licitadas pela Secre-
taria Municipal de Infraestru-
tura Urbana e Obras (SIURB) 
e está inserida no Programa 
Avança Saúde SP, resultado 
de acordo entre a Prefeitura 
e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

Localizada na esquina da 
Rua Dr. Diogo de Faria com 
Botucatu, a UPA Vila Mariana 
contará com 1.933 m² de área 
construída, leitos de UTI, de 
urgência, consultórios mé-
dicos, leitos de observação 
adulto, de observação infantil, 
duas salas de isolamento, um 
consultório odontológico, 
sete poltronas de inalação, 
duas salas de avaliação, salas 
de ortopedia, raio x, medi-
cação, sala para coleta de 
exames, de gesso, saturação 

UPA Vila Mariana está em 
fase de conclusão das obras

e esterilização, além de farmá-
cias e áreas administrativas.

Terá ainda sistema de 
aquecimento solar e utiliza-
ção e água de reuso. Nela, 
atuarão profi ssionais clínicos, 
cirurgiões, ortopedistas e 
pediatras, além de enfermei-
ros, coordenadores na área 
médica e enfermagem, téc-
nicos de farmácia, gesso e 
enfermagem, farmacêuticos, 
assistentes sociais e funcio-
nários da área administrativa.

Miniusina de oxigênio
A Prefeitura de São Paulo 

concluiu essa semana a entre-
ga das 19 miniusinas de oxigê-
nio para a rede de Saúde da 
cidade. Uma das três últimas 
foi instalada na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) Vila 
Mariana, Zona Sul, onde o 
prefeito Ricardo Nunes e o 
secretário municipal de Saú-
de, Edson Aparecido, estive-
ram na segunda-feira, 7, para 
acompanhar a instalação do 
equipamento que terá capaci-
dade para produzir 29 metros 
cúbicos de oxigênio por hora.

“Estamos conseguindo 
avançar dentro do esperado 
com as ações de combate à 
covid, com a ampliação do 
atendimento à saúde na cida-

de. Hoje concluímos a entrega 
das 19 miniusinas de oxigênio 
com essa [da Vila Mariana] e 
depois nas AMAs Sapopem-
ba e José Pires, completan-
do as 19, que além de terem 
importância para o atendi-
mento contribuem para uma 
economia mensal de R$ 250 
mil”, disse o prefeito Ricardo 
Nunes. Além de alimentar 
os 30 leitos de UTI que são 
esperados com a conclusão 
do equipamento, a miniusina 
poderá também abastecer os 
cilindros de oxigênio dos equi-
pamentos de Saúde da região.

O secretário Edson Apare-
cido falou sobre a importância 
destes equipamentos para 
a pandemia. “Com essas 19ª 
miniusinas teremos a capaci-
dade para ampliar até o dia 
20 de junho a abertura de 
mais 250 leitos de UTI aqui na 
cidade”, ressaltou.

A operação das três usinas 
está prevista para o dia 18 de 
junho. As unidades das AMAs 
Sapopemba e José Pires terão 
capacidade para produzir 20 
metros cúbicos de oxigênio 
por hora, cada. 

A UPA Jabaquara, inaugu-
rada em abril, também rece-
beu uma mini usina.

•ESPORTES

O Parque das Bicicletas ga-
nhou uma Pista de Pump Tra-
ck, tipo de pista que consiste 
em percurso com “lombadas” 
que possibilitam a aceleração 
da bicicleta sem o uso dos 
pedais.

A modalidade começa a 
ganhar evidência no Brasil e 
tem origem no BMX. É uma 
modalidade de pista que faz 
muito sucesso nos Estados 
Unidos e na Europa. A pista 
terá o nome de Nilceu Saito, 
homenagem da SEME à me-
mória do precursor do BMX 
no Brasil.

O BMX começou a ser pra-
ticado no fi nal da década de 
1950 na Europa. Popularizou-
-se nos anos 1960 e 1970 na 
Califórnia, nos Estados Uni-
dos. Existem dois tipos de 
BMX, o Racing (corrida) e o 
Freestyle (manobras). Para a 
prática do esporte, é necessá-
rio ter uma bicicleta própria 
para a modalidade.

A nova pista é a segunda 
do tipo sob a administração 
da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. A primeira 
está localizada no Centro de 
Esportes Radicais, no Bom 
Retiro, e funciona desde 2016.

Outros equipamentos
O Parque das Bicicletas 

fica junto à sede da própria 
Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer e, no mesmo com-
plexo, está sediado o Centro 
Olímpico de Treinamento e 
Pesquisa, que também ga-
nhou novos equipamentos e 
melhorias. 

O secretário, Thiago Mi-
lhim, apresentou em vídeo 
de inauguração divulgado em 
maio, a sala de Levantamento 

Parque das Bicicletas ganha pista Pump Track
de Peso, que será um impor-
tante espaço de treinamento 
para a formação de atletas. 
O espaço levará o nome de 
Edmílson da Silva Dantas, 
maior atleta brasileiro da mo-
dalidade.

Os atletas e as atletas do 
COTP também vão ganhar o 
Complexo de Areia Bebeto 
de Freitas, espaço que será 
usado para o treinamento de 
beach tênis e vôlei de praia, 
com três quadras e arquiban-
cada. De olho no futuro ao 
adotar a prática de modalida-
des esportivas em evidência, 
a SEME presta homenagem à 
memória de um dos maiores 
nomes do vôlei brasileiro.

Também haverá uma aca-
demia ao ar livre para a ter-
ceira idade, rampa de aces-
sibilidade e playground  no 
complexo. 

Além dos novos equipa-

mentos, a SEME entregou à 
população a nova piscina do 
complexo aquático do CERET 
e as obras de melhorias nos 
Centros Esportivos Campo 
Limpo, Jardim Celeste, Jardim 
Sabará, Mané Garrincha e Vila 
Carioca. 

A piscina do CERET foi to-
talmente reformada, inclusive 
na casa de máquinas, para 
uso destinado à recreação. O 
Complexo Aquático do CERET 
terá o nome de Franco Tona-
relli, homenagem à memória 
do engenheiro que por mais de 
30 anos projetou e foi o respon-
sável pelas piscinas da SEME.

Os novos equipamentos 
e as reformas deveriam ter 
sido entregues no prazo dos 
primeiros 100 dias da gestão 
do prefeito Bruno Covas, em 
abril. Mas em razão da pan-
demia, a SEME estabeleceu 
como prioridade o respeito 

aos protocolos sanitários e a 
segurança dos trabalhadores 
envolvidos nas obras, por isso 
a entrega foi realizada no mês 
de maio e feita por meio da 
publicação de um vídeo em 
suas redes sociais.

O Parque das Bicicletas 
fi ca na Alameda Iraé, 35, qua-
se esquina com a Avenida 
Indianópolis, na divisa entre 
Vila Clementino e Moema. 

Abre todos os dias, das 
6h às 18h. Lembrando que 

o uso de máscaras continua 
obrigatório, inclusive durante 
a prática de atividades físicas. 
Os esportes coletivos estão 
proibidos, só caminhadas, 
corrida e ciclismo, individual-
mente, são autorizados. 

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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quais suas expectativas em beleza e cuidados pessoais
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• 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

Se todo mundo adoece
ao mesmo tempo,

o sistema de saúde não
dá conta.

Sabe o que acontece quando os cuidados contra a Covid-19 são deixados de lado,  
ainda mais em um momento tão grave da pandemia como agora? O sistema 
de saúde não dá conta! Manter os cuidados ajuda a salvar vidas. Não só a sua!  
Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

USE 
MÁSCARA

LAVE
AS MÃOS

EVITE
AGLOMERAÇÕES

FIQUE
EM CASA

Saiba mais.
Baixe o app
e-saúdeSP.

Divulgação/Secom

Divulgação/SMS
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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

Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

PABX: (11) 5072-2020
WhatsApp: (11) 5072-2020; 

                 
CNPJ 48.552.178/0001-71

CCM 8.713-704-6

DIRETOR ADMINISTRATIVO
Wagner Luiz D´Angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio

MTB 23.403

O jornal S. Paulo Zona Sul não admite 
a publicação total ou parcial de suas 
matérias, para qualquer fim, sem prévia 
autorização documentada.
As matérias assinadas e / ou em quadro 
caracterizam artigos ou publicidade, e não 
necessariamente expressam a opnião 
deste jornal.

Impressão: 
OESP Gráfica

Distribuído gratuitamente
às sextas feiras em dezenas de
bairros dos distritos oficiais de
Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,
Cursino e Ipiranga. Distribuição 
também em meios digitais da 
edição eletrônica.

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
www.instagram.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

•GASTRONOMIA

Os eventos ainda estão proi-
bidos, por conta da pandemia 
de Covid 19 e consequente 
necessidade de evitar aglome-
rações. E muita gente sente 
falta das quermesses, suas 
brincadeiras e comidas típicas. 
Escolas e igrejas estão progra-
mando brincadeiras online e en-
trega de comidinhas especiais 
para curtir as noites frias dessa 
época do ano. 

Uma das festas juninas mais 
famosas da região é a do Insti-
tuto Meninos de São Judas Ta-
deu. A instituição está venden-
do quitutes típicos - a cada fi m 
de semana, um sabor diferente. 
Já teve doce de abóbora e doce 
de leite. Nesse próximo fi m de 
semana, dias 12 e 13, vai ter o fa-
moso bolo de milho tradicional 
da instituição. Dias 19 e 20, a de-
lícia será o pudim de leite e, no 
último fi m de semana do mês, 
dias 26, 27 e 28, vai funcionar a 
Barraca do Pernil. 

Para mais informações so-
bre valores: (11) 5586-8666.

O Instituto fi ca na Av. Itaci-
ra, 2801 - Planalto Paulista.

Outra opção é contribuir 
com a Safrater - Sociedade 
Amparo Fraterno Casa do Ca-
minho, que tem sede na Vila 
Mariana e atua junto a comu-
nidade carente da região de 
Americanópolis. 

ONGs vendem kits de delícias juninas

Eles estão produzindo kits 
de delícias juninas que servem 
duas pessoas, em opções de R$ 
75 e R$ 85. 

O de menor valor não in-
clui bebida e inclui 2 Canjicas 
(150g cada); 2 Arroz Doce (150g 
cada); 2 Curau (150g cada); 2 Pa-
monhas; 1 Mini Bolo de Milho; 1 
Cuscuz Paulista (200g); 1 Torta 
de Legumes (200g); 2 Paçocas; 
2 Pés de moleque; 2 Doces de 
abóbora

Já o TREM BÃO (com be-
bida) inclui: 2 Canjicas (150g 
cada); 2 Arroz Doce (150g 
cada); 2 Curau (150g cada); 2 Pa-
monhas; 1 Mini Bolo de Milho; 1 
Cuscuz Paulista (200g); 1 Torta 
de Legumes (200g); 2 Paçocas; 

2 Pés de moleque; 2 Doces de 
abóbora; 300 ml de quentão; 
300 ml de vinho quente

Basta escolher a opção e 
preencher formulário disponí-
vel no link  Escolha seu box , 
preencha o formulário no link  
bit.ly/3wU05Ju

Qualquer dúvida, entre em 
contato pelo número WhatsA-
pp (11) 99971-7334.

Outra que costuma fazer 
entregas de quitutes é a paró-
quia Nossa Senhora de Lourdes 
mas, em princípio, as encomen-
das terminavam dia 10, quinta. 
Não há confi rmação se haverá 
novas edições - informe-se no 
site nslourdes.org.br ou telefo-
ne 2275-0360.

•ARTIGO

Todas as empresas op-
tantes pelo regime do lucro 
real e lucro presumido têm 
uma novidade extremamente 
benéfi ca. Em maio desse ano, 
o STF decidiu que todas as 
empresas que pagaram inde-
vidamente o imposto a mais 
fazendo a base de cálculo so-
mando ICMS para pagamento 
de PIS e Cofi ns têm direito a 
devolução dos valores.

Na prática, empresas vem 
recolhendo o imposto de PIS 
e Confi ns erroneamente pois 
o Governo Federal exigia uma 
base de cálculo declarada 
agora pelo STF como incons-
titucional.

Para exemplifi car e todos 
entenderem funcionava antes 
era assim: na emissão da nota 
fi scal de R$ 100,00, o Governo 
Estadual cobrava 18%, perfa-
zendo o total da nota fiscal 
de R$ 118,00. Nesse valor o 
Governo Federal cobrava o 
percentual de imposto de PIS 
e Cofi ns. Assim o contribuinte 
pagava imposto federal em 
cima de imposto estadual no 
cálculo.

O STF entendeu que a 
forma dessa cobrança está 
errada, e as empresas devem 
pagar o imposto federal sem 
acrescentar o ICMS na sua 
base de cálculo.

Diantes dessa decisão, 
sem grau de recurso, todas as 
empresas têm direito à resti-
tuição desse imposto pago 
indevidamente.

Empresas têm direto à restituição 
de valores pagos indevidamente

COMO REALIZAR O 
RESSARCIMENTO
É importante salien-

tar que os empresários 
devem buscar um su-
porte jurídico tributário 
para ter o seu direito e 
imediata compensação 
dos valores pagos indevi-
damente feitos por uma 
decisão judicial.

No entanto os empre-
sários devem se atentar 
para alguns pontos im-
portantes. Para os em-
presários que entraram 
com ação judicial até 
2017, podem ser restitu-
ídos da cobrança indevi-
da do tributo em relação 
aos cinco anos anteriores ao 
ajuizamento da ação. 

Para os empresários que 
não ingressaram com ação ju-
dicial até 2017, esses também 
podem buscar o ressarcimen-
to dos valores, respeitando 
o prazo legal, além de ter o 
direito de deixar de recolher 
erroneamente. Isso mesmo, 
o Governo Federal continua 
cobrando erroneamente mes-
mo depois da decisão do STF!

Como a decisão vale a par-
tir de março de 2017, mesmo 
quem não pleiteou a devo-
lução ainda, pode conseguir 
os créditos referentes aos 
quatro anos e dois meses, 
isto é, desde março de 2017, 
através de uma ação judicial 
e assim ter o direito de iniciar 
a compensação dos valores 

para o meses seguintes. Ou 
seja, garantindo o seu cré-
dito tributário o empresário 
já pode se compensar desse 
crédito para os vencimentos 
de tributos futuros.

Por fim, destacamos que 
quem não pagou débitos de 
PIS e Cofi ns sobre ICMS desde 
março de 2017 não poderá ser 
cobrado pela União Federal 
e também empresas optan-
tes pelo regime de Simples 
Nacional não têm direito à 
restriuição..
Thiago Massicano, especialista 

em Direito Empresarial e do 
Consumidor, é diretor da Mas-

sicano Advogados. Acompa-
nhe outras informações sobre 

o Direito Empresarial e do 
Consumidor no site www.mas-
sicanoadvogados.com.br, que 

é atualizado semanalmente.

Por Thiago Massicano*
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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. 
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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

De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia, joanete é o nome 
popular para Hálux Valgo. Trata-
-se de uma saliência que se forma 
na articulação na base do dedão 
do pé. A calosidade pode gerar 
um processo inflamatório que 
deixa a região dolorida e sensível. 
Os fatores de risco são o uso de 
calçados inadequados, heredita-
riedade e problemas congênitos.

Em casos mais graves, é ne-
cessária intervenção cirúrgica. 
Mas, para evitar que a calosidade 
piore e chegue a esse ponto, o 
ideal é buscar orientação e tra-
tamento em podologia. 

“A joanete é mais comum 
em mulheres, especialmente por 
conta do uso de salto alto ou sa-
patos desconfortáveis”, explica 
Maria Celia Silva, podóloga que 
atende no salão Cut&Color, na 
região da Praça da Árvore. 

Ela conta que ao notar esse 
ou qualquer outro tipo de calo-
sidade, orienta sobre produtos 
que aliviam a dor e evitam infl a-
mações. “Além disso, fazendo 
acompanhamento constante e se-
guindo algumas dicas, em geral é 
possível evitar o agravamento do 
problema e a intervenção cirúrgi-
ca”, diz a profi ssional. “Na atuali-
dade, há também diversos acessó-
rios como meias corretivas, talas e 
protetores que podemos indicar e 
que vão contribuir nesse proces-
so”, complementa a profi ssional.

A podologia é fundamental 
para garantir a saúde geral e cons-
tante dos pés. “Nossos pés nos le-
vam para trabalhar, dançar, prati-
car esportes, passear. Precisamos 
sempre estar atentos para evitar 
desgastes e problemas de saúde 
que muitas vezes causam até 
sofrimento”, avalia Maria Célia.  
Pés diabéticos, unhas encravadas, 
micoses, pele ressecada... Várias 
situações comprometem tanto 
a saúde quanto a beleza dos pés. 

“A podóloga Maria Célia Silva 
atende com horário marcado e 
seguindo todos os procedimen-
tos necessários em atendimen-
tos de saúde”, explica a profi ssio-
nal Michelle Ceródio que, ao lado 
da sócia Rosemary Inoki dirige a 
Cut&Color.

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.

O que são joanetes? 
Têm tratamento? 

AudioMAG Vila Clementino
Rua Sena Madureira 151, sala 1104

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

www.audiomag.com.br

Aparelhos Auditivos

• VACINAÇÃO COVID

Unifesp participa do desenvolvimento 
de vacina nacional por spray nasal

perfície do vírus que 
ameaça o organismo, 
impedindo sua entrada 
na célula hospedeira. 
Mas se algum vírus es-
capar dessa “frente 
de defesa”, consegue 
adentrar essa célula, 
infectando-a. A partir 
desse momento, o an-
ticorpo não consegue 
fazer mais nada. Quan-
do o vírus entra na cé-
lula, quem defende o 
organismo é a célula 
“T”, que pode tanto 
estimular a produção 
de anticorpos quanto, 
mais importante após 
a invasão, “assassinar” 
as células invadidas”, explica 
Daniela Santoro, imunologista 
e docente da Escola Paulista 
de Medicina da Universidade 
Federal de São Paulo (EPM/Uni-
fesp), uma das pesquisadores 
envolvidas no desenvolvimento 
da vacina.

Atuante no Laboratório de 
Vacinas Experimentais (LaVEx) 
da Unifesp, onde desenvolve 
estudos sobre vacinas contra 
vírus como o HIV, zika e chi-
kungunya, Daniela destaca a 
importância desse projeto, 
que está sendo custeado pelo 
Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações (MCTIC) e pela 
Financiadora de Estudos e Pro-

Pouco mais de um ano após 
o início da pandemia que tirou 
milhões de vidas pelo mundo, 
o esforço da ciência possibili-
tou que ao menos oito vacinas 
desenvolvidas para combater 
a Covid-19 recebessem auto-
rização para serem aplicadas 
na população mundial. Há, 
pelos menos, outras 250 em 
desenvolvimento para poder 
unir-se às demais nessa missão 
global de imunização, algumas 
inclusive sendo desenvolvi-
das integralmente dentro do 
país. Uma dessas está sendo 
estudada numa parceria entre 
pesquisadores da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), 
da Universidade de São Paulo 
(USP), e do Instituto do Cora-
ção (InCor). O projeto contem-
pla a produção de uma vacina 
de aplicação diferenciada, em 
spray nasal, de baixo custo, que 
estimule uma resposta imuno-
lógica mais potente ativando as 
células B e T.

“Nossa meta é entregar 
uma vacina 100% brasileira, 
que induza a resposta imune 
à covid-19 por duas vias: com 
anticorpos e com células T. 
De um modo geral, os anticor-
pos induzidos pelas vacinas 
convencionais, como a da fe-
bre amarela ou sarampo, são 
neutralizantes, ou seja, têm 
o papel de “encobrir” a su-

Para desenvolver vacinas 
que estimulam a produção de 
anticorpos, normalmente são 
mapeadas as regiões do micro-
-organismo determinantes para 
o início da infecção. No coro-
navírus, o componente mais 
crítico do vírus é seu invólucro, 
composto pela proteína Spike, 
que se liga à Enzima Converso-
ra da Angiotensina II (ACE II) 
das células alvo. “Há um peda-
ço dessa proteína, específi co, 
que se encaixa nos receptores 
das células pulmonares, por 
exemplo. Esse pedacinho é alvo 
de anticorpos neutralizantes 
das vacinas que foram apro-
vadas e estão em uso (Pfi zer, 
Astrazeneca etc). A vacina que 
estamos desenvolvendo terá 
esse mecanismo (anticorpos) 
associado à indução de células 
T, a partir do uso de outros pe-
daços do vírus, chamados epí-
topos”, explica a pesquisadora.

O projeto está na fase de 
conclusão dos ensaios pré-
-clínicos, com o imunizante já 
prevendo proteção contra as 
novas variantes do vírus em 
circulação: a de Manaus, assim 
como a variante africana e a 
inglesa. Caso seja aprovado, o 
projeto entra para a etapa de 
ensaios clínicos de fase 1 e 2, o 
que precisa ser avaliado e au-
torizado pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por Denis Dana/Unifesp
Leia mais em nosso site 
- jornalzonasul.com.br: 

entrevista com  
Daniela Santoro, 

imunologista e docente da 
Escola Paulista de Medicina 

que participa do desenvolvi-
mento da vacina spray nasal

Salário R$ 1.200 + condução

INFORMAÇÕES:

(11) 98477-3228

PRECISA-SE DE 

BABÁ
Idade mínima de 40 anos, 

sem fi lhos pequenos e 
com experiência comprovada. 

Horário de segunda a sexta, das 8h às 16h. 

Local de trabalho na região da Saúde. 

EDITAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS DOS BAIRROS DE SÃO PAULO 
cumprindo as disposições estatutárias, convoca seus associados para ASSEM-
BLÉIA GERAL, a fi m de eleger sua nova diretoria executiva. O local da Assembleia 
será na Rua Carlos Meira, 412 - Penha de França, São Paulo - SP, 03605-010, no 
dia 29/06/2021 as 19:00 horas em primeira chamada e 20:00 horas em segunda 
chamada com qualquer número de associados.

Ordem do dia:
1- Eleição da Diretoria Executiva para gestão 07/2021 a 07/2023
2- Assuntos gerais

São Paulo, 04 de Junho de 2021
A DIRETORIA

jetos (Finep), num momento 
em que os números de casos 
e óbitos não param de crescer 
no Brasil. “A pesquisa abre um 
importante precedente para o 
desenvolvimento de tecnologia 
em saúde no país, hoje depen-
dente dos insumos importados 
para prosseguir com a imuni-
zação da população. Trata-se 
de uma oportunidade de gerar 
conhecimento para que, no fu-
turo, o Brasil possa ter domínio 
ainda maior sobre cada etapa 
da produção de uma vacina.”

Composição com 
outros pedaços do vírus
Para o desenvolvimento 

da vacina, os pesquisadores 
estão estudando a resposta 
imune dos pacientes que já 
contraíram a Covid-19 a par-
tir de suas amostras de san-
gue. “Uma parte do grupo 
acompanhou a resposta imune 
dos anticorpos, e a outra par-
te estudou a resposta imune 
celular”, descreve Daniela.

Daniela Santoro Rosa, docente da 
EPM/Unifesp. Foto: Arquivo pessoal.
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•COMÉRCIO

O calendário de vacinação 
foi acelerado no estado de São 
Paulo e a expectativa do Gover-
no, agora, é que até o fi nal de 
setembro todos os moradores 
do Estado, maiores de 18 anos, 
estejam vacinados. Professores 
serão todos vacinados ainda 
em junho e também este mês já 
começam a ser imunizadas pes-
soas a partir de 55 anos - em 16 
de junho, próxima quarta-feira.

Mas, se essa aceleração por 
um lado representa um ponto 
positivo, por outro há expecta-
tiva de que a Covid19 continue 
fazendo vítimas e infectando 
milhares de pessoas ao dia, 
com aumento de ocupação de 
leitos hospitalares e óbitos, 
numa “terceira onda”. 

Para inibir esse avanço 
negativo, o Governo decidiu 
manter restrições ao funciona-
mento do comércio. Embora 
estivesse prevista uma fl exibi-
lização a partir do 4 de junho, 
a data já havia sido descartada 
e a expectativa era de que 
mudanças fossem anunciadas 
a partir do dia 14. Mas, em cole-
tiva essa semana o governador 
João Doria anunciou nesta 
quarta-feira (9) a prorrogação 
da fase de transição do Plano 
São Paulo para todo o Estado 
até o dia 30 de junho. As regras 
atuais permanecem as mesmas: 
funcionamento das atividades 
econômicas até as 21 horas e 
permissão de 40% de ocupação 
nos estabelecimentos.

“Devido ao aumento dos ín-

Fase de Transição vai até 30 de junho 
e comércio só pode funcionar até 21h 

dices da pandemia, sobretudo 
em algumas áreas localizadas 
aqui do estado de São Paulo, o 
Centro de Contingência decidiu 
prorrogar por mais duas sema-
nas a atual fase de transição. 
É uma medida de cautela e de 
proteção de vidas, e temos a 
certeza de que estamos evo-
luindo de forma segura nas pró-
ximas semanas”, afi rmou Doria.

Estabelecimentos comer-
ciais, galerias e shoppings po-
dem funcionar das 6h às 21h. O 
mesmo expediente é seguido 
por serviços como restaurantes 
e similares, salões de beleza, 
barbearias, academias, clubes 
e espaços culturais como cine-
mas, teatros e museus. Para 
evitar aglomerações, a capaci-
dade máxima de ocupação nos 
estabelecimentos liberados 
continua limitada em 40%.

Permanecem liberadas as 
celebrações individuais e co-
letivas em igrejas, templos e 
espaços religiosos, desde que 

seguidos rigorosamente todos 
os protocolos de higiene e dis-
tanciamento social.

O toque de recolher - e o 
rodízio de veículos na capital, 
portanto - continua das 21h 
às 5h, assim como a recomen-
dação de teletrabalho para 
atividades administrativas não 
essenciais e escalonamento de 
horários para entrada e saída 
de trabalhadores do comércio, 
serviços e indústrias.

No entanto, o Centro de 
Contingência recomenda que 
os municípios com taxa de ocu-
pação de leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) acima de 
90% estão autorizados a avaliar 
a necessidade de adotar medi-
das mais restritivas do que as 
regras estabelecidas na fase de 
transição do Plano São Paulo.

“O Centro de Contingência 
vê com preocupação o mo-
mento da pandemia, com uma 
elevação ainda que numa ve-
locidade pequena do número 

•HISTÓRIA

Onze de Junho: você sabe 
qual a história por trás 
do nome da Avenida?

de internações hospitalares e 
de UTI, e por isso recomendou 
avaliação de cada município 
com mais de 90% de ocupação 
dos leitos de UTI”, reforçou 
o Coordenador Executivo do 
Centro de Contingência da CO-
VID-19, João Gabbardo.

Nesta quarta-feira, a taxa de 
ocupação de UTIs por pacien-
tes graves com COVID-19 está 
em 82,1% no Estado e em 79,4% 
na Grande São Paulo. O total 
de internados em UTIs era de 
11.189 em todo o Estado, com 
outros 13.358 pacientes em 
vagas de enfermaria.

Descontos em impostos
Também durante a entre-

vista coletiva, a Secretária de 
Desenvolvimento Econômico, 
Patrícia Ellen, anunciou a exten-
são de benefícios concedidos 
a estabelecimentos comerciais 
afetados pela pandemia, com a 
não suspensão do fornecimen-
to de água pela Sabesp e um 
programa de renegociação de 
débitos. O alvo são 600 mil es-
tabelecimentos que têm consu-
mo de até 100 metros cúbicos 
ao mês. A vigência é de 1º de ju-
nho a 31 de agosto e não haverá 
a interrupção dos serviços da 
Sabesp no período. Os débitos 
existentes, incluindo acordos 
durante a pandemia, poderão 
ser renegociados sem multa e 
juros, e os estabelecimentos 
negativados terão os efeitos 
suspensos após a repactuação. 
O prazo de parcelamento é de 
até 12 meses.

Apesar de ser um fato que 
faz parte da história do Brasil, 
muita gente ainda desconhece 
o motivo de a Avenida Onze de 
Junho, uma das mais famosas 
da Vila Clementino, ter esse 
nome. 

Nessa sexta, 11 de junho, 
quem está celebrando a data 
é a Marinha Brasileira, que 
considera o dia como sua Data 
Magna - vale lembrar que o 
Oitavo Distrito Naval, sede da 
Marinha em São Paulo, fica 
também na Vila Mariana - na 
Rua Sena Madureira. 

A data, que dá nome tam-
bém a um viaduto no mesmo 
bairro, marca a celebração da 
vitória de uma batalha Naval 
que o Brasil travou contra o 
país vizinho no fi nal do século 
XIX, na Guerra do Paraguai 
(1864-1870)

Era uma manhã de domin-
go o 11 de junho de 1865 que 
a batalha começou. O confl ito 
entraria para a história como 
Batalha do Riachuelo 

A Batalha Naval do Riachue-
lo, ou simplesmente Batalha 
do Riachuelo, travou-se a 11 
de junho de 1865 às margens 
de um afl uente do rio Paraná, 
na província de Corrientes, na 
Argentina, que tem esse nome.

Considerada pelos histo-
riadores militares como uma 
das mais importantes batalhas 
da Guerra do Paraguai (1864-
1870), terminou com vitória 
dos fuzileiros brasileiros e foi 

considerado um episódio de-
cisivo. A Guerra do Paraguai 
também foi chamada de Guerra 
da Tríplice Aliança (1864-1870) 
porque Brasil, Argentina e Uru-
guai se uniram para barrar um a 
investida paraguaia. O Paraguai 
pretendia anexar áreas dos 
outros três países e ter saída 
par ao mar e isso gerou o maior 
confl ito na história da América 
do Sul. 

Desde então, a Marinha 
do Brasil comemora, todos os 
anos, nessa data, os “feitos 
heróicos daqueles homens que 
lutaram na Batalha Naval do 
Riachuelo, reconhecendo-os 
como exemplos e lembrando 
seus atos às gerações que os 
sucederam”.


