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Shopping center na Vila Mariana 
tem sofá da série “Friends” para 
que fãs possam fazer fotos
Página 4

99598-8489
2894-4147

Telefone e WhatsApp

NOTEBOOK
LENTO?

Telefone

Gesso agora pode ser 
descartado em ecopontos

Há alguns materiais de 

difícil  descarte pós uso. 

O gesso, muito usado em 

reformas e construções, e 

até agora não era aceito 

em Ecopontos municipais. 

Agora, 36 ecopontos da 

cidade estão aptos a rece-

ber o material, incluindo 

um no Jabaquara e outro 

em Mirandópolis.  Página 2
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Achados e perdidos do metrô tem 
46 anos: estação Jabaquara é uma 
das campeãs em objetos esquecidos
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Cultura abandonada na Vila Mariana
A Cinemateca Brasilei-

ra continua fechada, na 
Vila Mariana, bem como 
a área verde ao seu redor, 
que era utilizada por visi-
tantes e comunidade local 
como espaço de contem-
plação e lazer. Mas, nos 
últimos dias, houve duas 
notícias que podem sig-
nificar mais atenção para 
este espaço público de 
responsabilidade federal. 
Uma portaria interminis-
terial definiu que haverá 
um chamamento público 
para definir entidade ges-
tora para o espaço. Ao 
mesmo tempo, na capital, 
vereadores debateram 
a criação de uma Frente 
Parlamentar em Defesa 
da Cinemateca Brasileira, 
por meio de um Projeto 
de Resolução. Página 4

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 

Jornal

https://jornalzonasul.com.br/
https://jornalzonasul.com.br/bobs-santa-cruz-tem-sofa-de-friends-para-fotos/
https://jornalzonasul.com.br/estacao-jabaquara-e-uma-das-campeas-em-objetos-perdidos-no-metro/
https://jornalzonasul.com.br/chamamento-publico-definira-novo-gestor-para-cinemateca/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155894638&text=Ol%C3%A1%20Sabor%20Oriental%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20e%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido!
https://jornalzonasul.com.br/ecopontos-comecam-a-receber-sobras-de-gesso/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155558659&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelas%20ofertas%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511995988489&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Ol%C3%A1%2C%20v%C3%AD%20o%20an%C3%BAncio%20do%20Toca%20Vinil%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...


ME I O AM B I E N T E

Produtos naturais geram menos lixo
A pandemia de Covid 19 

trouxe a clareza de que agres-
sões à natureza, desequilíbrios 
nos ecossistemas acabam por 
repercutir negativamente em 
nossas vidas, não só individu-
almente, mas coletivamente. 

Repensar hábitos, portanto, 
torna-se não mais uma deci-
são pessoal, mas sim uma ne-
cessidade de toda a sociedade. 

Ao mesmo tempo, é ine-
gável que as pessoas estão 
sentindo a necessidade de se 
reconectar com a natureza, 
voltar a fazer passeios ao ar li-
vre, frequentar parques, fazer 
exercícios, usar bicicletas em 
lugar do carro, viajar, retomar 
atividades culturais e de lazer. 

Talvez, nesse momento 
de distanciamento social, a 
re� exão tenha acontecido de 
forma obrigatória. 

Essa reconexão com a sim-
plicidade e com a natureza 
podem, realmente, fazer mui-
ta diferença e a produção de 
lixo diária em nossas casas 
representará em que medida 
conseguimos, efetivamente, 
melhorar a qualidade de vida. 

Menos 
embalagens

Quando se fala em geração 
de lixo, a maioria das pesso-
as costuma apontar para a 
importância da reciclagem e 
a necessidade de aumentar 
o volume direcionado a essa 
transformação na cidade. 

A reciclagem é efetivamen-
te fundamental e tem crescido 
na cidade, mas é o último 
passo na meta de reduzir a 
quantidade de resíduos en-
viada para aterros sanitários. 

Antes, é preciso procurar 
a redução na geração do lixo. 

Consumir menos, consumir 
melhor são as metas. 

Além de reduzir as com-
pras e cortar o desperdício, é 
importante também comprar 
coisas que durem mais e que 
não representem geração de 
lixo. Em vez de caixinhas de 
suco, garrafas de refrigerante 
ou mesmo de água engarra-
fada, o correto é usar frutas 
para fazer bebidas naturais, 
usar um � ltro. 

O mesmo vale para outros 
alimentos industrializados, 
porcionados e embalados em 
excesso - enlatados, congela-
dos, multiprocessados.

Dessa forma, a quantidade 
de lixo doméstico é bem me-
nor e as embalagens inevitá-
veis podem ser encaminhadas 
para a reciclagem, trazendo 
ainda o benefício social de 
gerar renda para centenas de 
catadores das cooperativas 
cadastradas pela Prefeitura.

Para saber a hora e a data 
correta em que a coleta tradi-
cional de lixo ou a coleta se-
letiva acontecem em sua rua, 
basta acessar https://www.
ecourbis.com.br/coleta/index.
html. Esses serviços são pres-
tados, nas zonas sul e leste de 
São Paulo, pela concessioná-
ria Ecourbis Ambiental. 

 Menos carne
A produção de carne é 

muito prejudicial ao meio 
ambiente: representa a des-
truição de � orestas para for-
mação de pastos, causa polui-
ção pela emissão de propano 
e representa imenso consumo 
de água - desde a criação até o 
abate dos animais. 

Mas, os problemas ainda 
vão além. Pesquisas desenvol-

vidas pela Embrapa mostram 
que a carne é um dos alimen-
tos mais desperdiçados pelos 
brasileiros. A preocupação 
com a diversi� cação do car-
dápio, sem repetir refeições, 
aliada a um conceito equivo-
cado de “fartura” leva muitos 
brasileiros a jogar sobras de 
alimentos preparados e a car-
ne está entre os produtos que 
vão para o lixo - quase 20% 
do total de alimentos “joga-
dos fora”. 

Também há desperdício no 
ponto de venda: boa parcela 
das carnes que chegam às 
gôndolas de supermercados 
não são vendidas antes de 
perderem a validade e acabam 
no lixo - aumentando o custo 
de produção e o valor de ven-
da e aumentando o volume de 
lixo produzido diariamente. 

A Organização das Nações 
Unidas e diversas Ongs am-
bientalistas têm difundido a 
ideia de reduzir o consumo 
semanal de carne nas famílias, 
de forma a ampliar a diversi-
dade de itens consumidos ao 
mesmo tempo em que os im-
pactos ambientais diminuem. 

A orientação é principal-
mente no sentido de aumen-
tar o consumo de legumino-
sas e grãos, que demandam 
menos água na produção e 
tem mais durabilidade.

Segundo a Conferência das 
Nações Unidas sobre Comér-
cio e Desenvolvimento um 
menor consumo de carne e 
laticínios ajudaria a reduzir 
as emissões de carbono. Por 
exemplo, o estudo aponta 
que se um cidadão americano 
médio substituísse um terço 
da carne bovina que consome 
por carne de porco, aves ou 

legumes, suas emissões rela-
cionadas a alimentos cairiam 
cerca de 13%.

Uma proposta interessante 
é aderir ao movimento Se-
gunda Sem Carne. A ideia é 
tirar a carne do cardápio pelo 
menos uma vez por semana, 
substituindo por legumes, 
verduras e grãos diversos, ex-
perimentando novas receitas 
e descobrindo sabores. 

Vários sites reúnem recei-
tas sem carnes ou derivados e 
laticínios, incluindo o do Gre-
enpeace>: https://medium.
com/greenpeacecookbook/
português/home. 

Mais saúde
Mudar os hábitos alimen-

tares é uma ‘“tendência” que 
vai se transformar em neces-
sidade nas próximas décadas, 
segundo ambientalistas. Em-
bora entendam que hábitos 
e cultura de cada país não 
são alterados com facilida-
de, apontam fatores que vão 
provocar as mudanças, ine-
vitavelmente. Entre eles, o 
aumento populacional que 
deve elevar em dois bilhões 
o número de habitantes na 
terra nos próximos 30 anos e 

as consequentes preocupações 
com escassez de produtos, 
terra e água para cultivo e 
pastagem; bem como com 
a destinação dos resíduos 
resultantes, incluindo o lixo 
doméstico, o desperdício nos 
produtores, perdas em trans-
porte e pontos de venda.

Da mesma forma, essa va-
lorização da natureza tende 
a se ampliar também nas re-
lações de consumo de bens 
duráveis. A expectativa é de 
que haja um procura maior 
por experiências - contato 
com a natureza, em especial - 
e menor por supér� uos, como 
aparelhos, objetos de decora-
ção e roupas. 

A tendência do comparti-
lhamento cresce - em vez de 
comprar um carro, a popula-
ção do futuro deve investir em 
aplicativos de carona, carros 
alugados e uso maior de trans-
porte coletivo. 

Paralelamente, o uso das 
bicicletas, que já aumentou 
muito nos últimos anos, deve 
� car ainda mais comum, com 
usuários em busca de prática 
esportiva e meio de transporte 
menos poluente. 

Mais economia
Claro que ao optar por uma 

vida mais simples, mais conec-
tada à natureza, a economia é 
uma consequência natural. E 
por vários motivos, incluindo 
a saúde.

Alimentar-se melhor, prati-
car mais atividades físicas traz 
benefícios já conhecidos para 
a saúde. Mas há que se ressal-
tar ainda os benefícios para a 
saúde mental e bem-estar. 

A prática do consumo cons-
ciente, por sua vez, reduz não 
só a ansiedade como traz mais 
equilíbrio � nanceiro, num cír-
culo virtuoso.

O benefício se reflete nos 
custos públicos, igualmente. 
Se há consumo mais conscien-
te e menos desperdício, até a 
quantidade de lixo doméstico 
e volume recolhido das ruas 
em varrição diminui, redu-
zindo custos com a limpeza 
pública e o impacto ambiental.

Menos carros circulando 
provocam menos poluição, 
enquanto a maior valorização 
dos parques, praças e do con-
tato com a natureza pode levar 
a uma cidade mais cuidada e 
bonita. 

Ecopontos começam a receber sobras de gesso
Nem todo material é reci-

clável ou tem destinação � nal 
definida. Um dos grandes 
problemas no meio urbano 
era descartar gesso - muito 
usado em obras de construção 
e reforma. 

No início de junho, entre-
tanto, 36 dos 120 ecopontos 
existentes na cidade passaram 
a aceitar o descarte do gesso 
de forma gratuita e regular. 

Os Ecopontos são equipa-
mentos públicos que recebem 
gratuitamente recicláveis, 
entulho, poda de árvore e 
móveis velhos. A cada dia, 
qualquer pessoa pode levar 
até um metro cúbico de qual-
quer desses materiais e deixar 
ali para destinação correta, 
contribuindo tanto para o 
combate aos descartes irre-
gulares, principalmente em 
pontos viciados, como para 

a ampliação da reciclagem de 
materiais.

O recebimento de gesso 
é iniciativa da Autoridade 
Municipal de Limpeza Ur-
bana (AMLURB) que será 
implantada inicialmente em 
36 unidades espalhadas por 
diversas regiões da cidade e 
será expandida gradativamen-
te para os demais Ecopontos.

“É um grande avanço para 
gestão de resíduos sólidos na 
cidade de São Paulo. É a soma 
de esforços da administração 
pública em parceria com o 
setor privado para combater 
o descarte irregular desse 
material nas ruas e contribuir 
com a preservação do meio 
ambiente”, diz Roberto Pero-
sa, presidente da AMLURB.

Para a implantação do pro-
jeto de gesso nos Ecopontos, 
a AMLURB realizou um pro-

jeto piloto por oito meses em 
algumas unidades para testar 
a viabilidade técnica e adesão 
da população. Durante esse 
período, foram recebidas e 
recicladas cerca de 8 mil to-
neladas de gesso.

A reciclagem do gesso é 
uma parceria da autarquia 
com a Multiplus, uma empre-
sa especializada na reciclagem 
do material no Estado de São 
Paulo, que fará a coleta, trans-
porte e tratamento do gesso.

“A reciclagem do gesso é 
uma alternativa 100% e� cien-
te e sustentável para o meio 
ambiente. Pelo tratamento do 
material, é possível diminuir 
os impactos ambientais do 
processo de extração da pedra 
de gesso (gipsita) e oferecer 
destinação correta para dimi-
nuir o descarte irregular do 
material”, conta Felipe Mon-

tanini, Gerente Comercial da 
Multiplus.

Na prática, após a coleta 
do gesso nos Ecopontos, é re-
alizado o processo industrial 
para reciclagem, com a sepa-
ração do gesso de materiais 
contaminantes e reaproveita-
mento de 100% dos resíduos. 
Com isso, o gesso reciclado 
retorna a cadeia produtiva 
como matéria-prima para os 
setores da agricultura e cons-
trução civil.

Nas zonas sul e sudeste, o 
gesso pode ser entregue nas 
seguintes unidades:

+Ecoponto Vicente Rao: 
Av. Professor Vicente Rao, 
308 - Santo Amaro

+Ecoponto Cidade Saudá-
vel: R. Ptolomeu, 869 - Jardim 
São Luís

+Ecoponto Vila das Bele-
zas: R. Campo Novo do Sul, 
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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.

NA HORA DE FAZER COMPRAS, PREFIRA A FRUTA AO 
SUCO DE CAIXINHA, O TOMATE AO MOLHO ENLATADO... 
E GANHE SAÚDE, ECONOMIA E PROTEÇÃO À NATUREZA

ECOPONTO JABAQUARA, NA RUA JUPATIS, 
JÁ RECEBE SOBRAS DE GESSO, NO LIMITE DE 
UM METRO CÚBICO POR DIA POR PESSOA

500 - Vila Andrade
+Ecoponto Piraporinha: R. 

João de Abreu, 326 - Jardim 
das Flores

+Ecoponto Mirandópolis: 
Av. Sen. Casemiro da Rocha, 
1220 – Mirandópolis

+Ecoponto Anhaia Mello: 
Rua da Prece, nº 296, Altura 
do nº 2000 da Av. Prof. Luis 
Ignácio de Anhaia Mello

+Ecoponto Tereza Cristina: 
Av. Teresa Cristina, 10 – Ipi-
ranga

+Ecoponto Vila Industrial: 
R. Umari, 49 - São Lucas - São 
Paulo

+Ecoponto São Lucas: R. 
Florêncio Sanches, 307 - Vila 
Prudente

+Ecoponto Jabaquara: Rua 
Jupatis, 140 - Vila Mira
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•GASTRONOMIA

Após o sucesso do lança-
mento das primeiras miniaturas 
promocionais de Friends no 
mundo, o Bob’s surpreende 
novamente os fãs. Até 27 de 
junho, os clientes da marca 
poderão tirar fotos na réplica 
do sofá icônico do Central Perk, 
local no qual os protagonistas 
da série se reuniam, no Shop-
ping Metrô Santa Cruz.

Nas compras a partir de 
R$20,00, os clientes poderão ter 
acesso ao cenário do café mais 
famoso de Nova York. “Os toy 
arts de Friends fi zeram um enor-
me sucesso. Desta forma, nós 
planejamos este espaço para que 
os fãs da série se conectem ainda 
mais com a história e possam 
criar novos momentos especiais 
com o Bob’s. O cenário contará 
com o famoso sofá e painel 
ilustrativo da cafeteria em que 
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, 
Ross e Chandler se reúnem”, co-
menta Raquel Paternesi, diretora 
de Marketing do Bob’s.

Bob’s do Santa Cruz tem réplica do sofá 
da série Friends para fotos de clientes

A instalação está localizada 
no piso térreo do Shopping Me-
tro Santa Cruz, próximo a entra-
da do metrô pela rua Domingos 
de Morais. “Diversas medidas de 
segurança estão sendo tomadas: 
espaço terá quantidade limitada 
de visitantes e higienização pe-
riódica de forma a garantir a se-
gurança e a diversão de todos”, 
completa Raquel.

A coleção de miniaturas faz 
parte do Bob´s Play, a platafor-
ma de entretenimento do Bob´s 
que além dos toy arts conta 
com ativações digitais, diversos 
conteúdos de cultura e games.

Serviço
Local: Shopping Metrô San-

ta Cruz, piso térreo, próximo a 
entrada do metrô pela Rua Do-
mingos de Morais. Endereço: R. 
Domingos de Morais, 2564 - Vila 
Mariana. Horário: 10h às 21h de 
segunda a sexta-feira e finais 
de semana Condições: Após 
realizar a compra na loja Bob´s 
Metrô Santa Cruz, o cliente 
deve se dirigir a ativação loca-
lizada no térreo do shopping 
e apresentar o cupom fiscal, 
que será validado para que o 
cliente possa acessar o espaço 
#FriendsnoBobs.

•CULTURA

Um chamamento público vai 
defi nir quem será o novo gestor 
da Cinemateca Brasileira, locali-
zada no bairro Vila Mariana, em 
São Paulo. Segundo a portaria 
interministerial que anunciou 
o chamamento público, será 
contratada uma entidade pri-
vada sem fins lucrativos, uma 
organização social (OS), para 
assumir as atividades de guarda, 
preservação, documentação e 
difusão do acervo audiovisual 
da Cinemateca.

O acervo da Cinemateca é o 
maior da América Latina, com 
aproximadamente 240 mil rolos 
de fi lme, 41 mil títulos diferentes 
e 1 milhão de itens não fílmicos 
(como pôsteres, roteiros e ou-
tros). Para o secretário especial 
da Cultura, Mario Frias, a esco-
lha do novo gestor é importante 
para a manutenção e difusão 
do acervo.  “A Cultura tem tra-
balhado com total dedicação a 
este assunto, com o objetivo 
de preservar o maior acervo do 
audiovisual da América Latina, 
onde possui documentos rela-
cionados, todos eles, à história 
brasileira”, disse Frias.

A portaria foi publicada no 
Diário Ofi cial da União no dia 8 
de junho e o início do chama-
mento público deverá começar 
em até seis meses da data de 
publicação. O Ministério do 
Turismo fi cará responsável pela 
adoção dos procedimentos 
para divulgação das regras para 
seleção e qualificação da OS 
que vai gerir a Cinemateca. 

A Cinemateca foi reabsorvi-

Chamamento público defi nirá 
novo gestor para Cinemateca

da pelo Ministério do Turismo 
em agosto de 2020, após um  im-
passe na gestão da Cinemateca 
na metade do ano passado após 
a saída da Associação de Co-
municação Educativa Roquette 
Pinto (Acerp), que fazia a gestão 
da entidade.

Vereadores debatem
Em   reunião   ordinária virtual 

nesta  quarta-feira   (16/6),   os 
vereadores que compõem a 
Comissão de Educação, Cultura 
e Esportes apreciaram o PR 
(Projeto de Resolução) 12/2020, 
de autoria de diversos vereado-
res, que dispõe sobre a criação 
da Frente Parlamentar em De-
fesa da Cinemateca Brasileira. 
A votação do parecer foi adiada 
para a próxima semana. Os par-
lamentares concordaram em 
fazer uma diligência ao local, 
além da adequação do texto da 
proposta.

Segundo o presidente da 
Comissão, vereador Eliseu Ga-
briel (PSB), a Cinemateca agrupa 
toda a produção audiovisual 
do Brasil das últimas décadas. 
É uma situação que continua 
delicada e causa preocupação, 
principalmente com a conserva-
ção do acervo existente.

“Eu sugiro que os vereado-
res da Comissão de Educação 
façam uma visita, tomando 
todos os cuidados necessários, 
à Cinemateca Brasileira. No 
ano passado, a situação era de 
eminente risco.  Precisamos ver 
como está a situação atualmen-
te”, disse Eliseu.

Para um dos autores do PR, 

vereador Celso Giannazi (PSOL), 
a implantação da Frente é algo 
urgente para auxiliar na preser-
vação da Cultura. “Houve um 
sucateamento na cidade São 
Paulo. O imóvel pertence ao mu-
nicípio e é por isso que nós pre-
cisamos entrar nesse debate. A 
Frente é para discutirmos ações 
para tentar resgatar o maior 
acervo audiovisual da América 
Latina”, observou .

Já a vereadora Sonaira Fer-
nandes (REPUBLICANOS) ressal-
tou o convite para que Comissão 
visite a Cinemateca. “A propo-
sição deste Projeto de Lei diz 
sobre o nível de precariedade 
da Cinemateca, e eu estive lá e 
constatei. É de uma covardia, 
sem tamanho, dizer que lá está 
sucateado”, rebateu SonaIra 
que ainda solicitou o adiamento 
da apreciação do PR.

“Eu já tinha sido totalmente 
favorável à criação da Frente. 
Se os problemas já tiverem sido 
sanados, ela deve permanecer. 
É sobre a Cultura. A Frente pode 
ser usada de uma forma muito 
positiva”, comentou a verea-
dora Sandra Santana (PSDB), 
integrante da Comissão.

Os vereadores Cris Monteiro 
(NOVO), Eduardo Suplicy (PT) 
e Eli Corrêa (DEM) concorda-
ram em apreciar o projeto na 
próxima reunião do colegiado 
e apoiaram a sugestão de visita 
dos parlamentares à Cinemate-
ca Brasileira.

(Con informações da 
Agência Brasil e Câmara 

Municipal/Kamila Marinho)
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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. 

prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

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

A COVID-19 mata,
não importa a idade.

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

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

Use máscara 
corretamente. 

Evite aglomerações, mantenha
o distanciamento social

e, preferencialmente,
não saia de casa.

Oba inaugura nova loja na Pamplona
O Oba Hortifruti abre as 

portas da sua 25ª loja na cidade 
de São Paulo, localizada na Rua 
Pamplona, no bairro Jardim 
Paulista. A inauguração será no 
dia 24 de junho, quinta-feira, às 
8h, seguindo todas as medidas 
de higiene, segurança e distan-
ciamento.

“É sempre muito bom levar 
mais sabor e variedade para 
os paulistanos e, a chegada de 
mais uma loja na cidade, nos 
deixa extremamente felizes. 
Queremos aumentar a oportu-
nidade das pessoas terem uma 
melhor qualidade de vida, atra-
vés da alimentação”, comenta 
Janaína Borges, gerente de 
marketing do Oba Hortifruti. A 

nova loja, com área de 349 m², 
oferece produtos saudáveis, 
contemplando os setores de: 
Floricultura, Autosserviço, Ade-
ga, Mercearia, Padaria, Frios, 
Peixe, Açougue e, claro, o de 
Hortifruti, com frutas, verduras 
e legumes fresquinhos.

O Oba Pamplona é de fácil 
acesso e fi ca a poucos minutos 
do metrô. “A nossa expectativa 
é levar a todos uma opção de 
compra rápida, principalmente 
pela localização da loja, pen-
sando em facilitar o dia a dia 
de nossos clientes, além de 
oferecer produtos para incen-
tivar uma dieta saudável, com 
alimentos fresquinhos”, ressal-
ta Janaína. A rede focou muito 

na versatilidade, oferecendo 
alimentos práticos para todas 
as refeições do dia.

No dia da inauguração, ha-
verá a entrega de máscaras 
e álcool em gel para todos, 
sampling de suco de laranja, 
cadastro Cliente Bem Querer 
e a presença dos personagens 
Vitaminics para deixar tudo 
ainda mais divertido! Para uma 
melhor experiência, o WhatsA-
pp, o e-commerce e o aplicativo 
Oba também estarão disponí-
veis para as compras on-line.

Inauguração Oba Pamplo-
na: Data: 24/06, quinta-feira. 
Horário: 8h . Endereço: Rua 
Pamplona, nº 822 - Jardim Pau-
lista. Obahortifruti.com.br

https://jornalzonasul.com.br/bobs-santa-cruz-tem-sofa-de-friends-para-fotos/
https://jornalzonasul.com.br/chamamento-publico-definira-novo-gestor-para-cinemateca/
https://jornalzonasul.com.br/oba-inaugura-nova-unidade-na-pamplona/
https://www.gattofiga.com/cardapio
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=295099
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=295099
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Doença de Menière ataca audição

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
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Ministério da Saúde habilita leitos 
do Hospital São Paulo para Covid

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

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

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

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

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

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

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

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

Por: Denis Dana
Unifesp

Quando a vacinação atingirá 
as classes trabalhadoras? 

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

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

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

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

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

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

Público previsto
para maio
O atual público alvo da va-

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

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

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

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

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

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

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

Tanto a Câmara Municipal 
da capital quanto a Assembleia 
Legislativa do Estado autori-
zaram Prefeitura paulistana e 
Governo paulista a adquirirem 
vacinas diretamente de fabri-
cantes internacionais, mas isso 
não garante ampliação auto-
mática do número de doses 
disponíveis - seja porque os 
laboratórios preferem negociar 

https://jornalzonasul.com.br/doenca-de-meniere-ataca-audicao/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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Essa semana, a Central de 
Achados e Perdidos (CAP) do 
Metrô completou 46 anos de 
funcionamento. Atualmente, 
está localizada na estação Sé, 
mas quando foi criada, em 15 de 
junho de 1975, fi cava na estação 
São Judas. Só este ano, entre 
janeiro e maio, a central rece-
beu 21.276 itens encontrados 
nas estações e trens das linhas 
1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 
4-Amarela e 15-Prata. 

A estação Jabaquara do 
metrô, que se conecta a um ter-
minal de ônibus metropolitano 
e outro intermunicipal, que se 
conecta à baixada santista. Vale 
destacar, entretanto, que o nú-
mero de registros se refere uni-
camente ao metrô.As estações 
com a maior incidência de itens 
encontrados e levados à cen-
tral são: Corinthians-Itaquera 
(2.574), Jabaquara (2.534) e Sé 
(2.362). 

Mas, chama a atenção o 
baixo índice de pessoas que 
procuram e reencontram seus 
pertences: por enquanto, ape-
nas 18% dos itens encontrados 
foram devolvidos a seus donos. 

Entre os itens recebidos, se 
destacam os cartões magnéti-
cos, de Bilhete Único, carteiras 
de habilitação (CNH), crachás 
e papéis diversos, peças de 
roupas e carteiras de identida-
de. Somente este último item 
é responsável por mais de 10% 
dos objetos entregues na cen-
tral neste ano, com um total de 
2.291 documentos.  

Outra curiosidade divulgada 
pelo metrô: de todas identida-
des que chegaram ao Achados 
Perdidos, 22 são de pessoas 

com o nome Maria, bem como 
21 em nome de José, 15 de Antô-
nio, 13 de Lucas, 13 de Gabriel, 12 
de Luiz/s, 11 de Guilherme, 11 de 
Ana, 10 de Francisco e 9 de João. 

A Central de Achados e Per-
didos do Metrô funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h, exceto feriados. To-
dos os objetos encontrados 
nas estações das linhas 1-Azul, 
2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela 
e 15-Prata são enviados para 
lá. A exceção é a Linha 5-Lilás, 
que tem sua própria central 
na estação Adolfo Pinheiro. 
Os objetos fi cam guardados à 
disposição dos interessados 
por 60 dias. Os itens não procu-
rados são encaminhados para o 
Fundo Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo e os 
documentos enviados para os 
respectivos órgãos emissores. 

O passageiro que acredita 
ter perdido um objeto ou bem 
pessoal no Metrô pode fazer a 
consulta presencialmente na 
estação Sé ou pelo site www.
metro.sp.gov.br. Há também a 
opção da consulta pelo telefo-
ne da Central de Informações 
do Metrô (0800-7707722 / li-
gação gratuita), que durante a 
pandemia atende diariamente 
das 8h às 20h. 

Linha 5
A Linha 5 é a única do sis-

tema metroviário a ter uma 
central exclusiva, localizada na 
Estação Adolfo Pinheiro. Obje-
tos achados nas demais linhas 
de metrô de São Paulo são 
encaminhados para a Estação 
Sé, da Linha 3-Vermelha. São, 
em média, 45 itens por dia útil 
deixados em trens ou estações 
da linha. Enquanto os demais 
itens têm taxa média de 12% de 
devolução, em torno de 80% 
dos celulares são recuperados. 
Isso porque, além de ter maior 
valor monetário, quem perde 
costuma ligar para o número ou 
os funcionários do setor ligam 
para algum contato da agenda 
quando o aparelho está com 
bateria e tem acesso sem senha. 

Além dos celulares, o que 
as pessoas mais perdem na Li-
nha 5 são Bilhete Único, BOM, 
cartões bancários, carteiras, 
documentos, chaves e óculos. 
Mas há também itens como 
dentadura, garrafas de uísque 
e carrinho de bebê.

A Central de Achados e Per-
didos da Linha 5-Lilás funciona 
na estação Adolfo Pinheiro de 
segunda a sexta das 7h às 19h, 
exceto feriados. Central de 
Atendimento 0800 770 710.

•HISTÓRIA

Estação Jabaquara do metrô é uma 
das campeãs em objetos perdidos
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