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Bar de Hotel no Paraíso tem 
brunch aos domingos, com 
comidas e drinks especiais
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Animais silvestres resgatados 
são atendidos no Ibirapuera

Bombeiros e policiais 

ambientais se deparam, 

constantemente, com ani-

mais silvestres acidenta-

dos na capital paulista. Ou 

apreendem animais que es-

tavam em comercialização 

ilegal. E até mesmo mora-

dores acabam encontrando 

ou abrigando aves, mamífe-

ros e répteis. No Ibirapuera, 

há atendimento veterinário 

e acolhimento gratuito para 

esses animais.  Página 2
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A campeã do BBB, Juliette é agora 
parceira da Estácio, que está com
inscrições abertas para Megavestibular
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evite filas na hora de se vacinar
A vacinação por fai-

xa etária está avançan-
do e, com ela, crescem 
as filas pela cidade. Em 
alguns postos, a vacina 
chega a faltar em alguns 
horários, por conta da 
alta demanda. Mas, en-
quanto isso, em alguns 
endereços não há fila ou 
o movimento é bastante 
tranquilo. Por conta des-
sa diferença - são mais de 
500 endereços diferen-
tes por toda a cidade - a 
Prefeitura lançou um site 
em que é possível acom-
panhar, ao longo do dia, 
a situação das filas em 
cada posto e eventual 
falta de doses. Confira as 
dicas para evitar filas e 
procurar o melhor posto 
para se vacinar. Página 3

Museu do Ipiranga tem 70% 
das obras concluídas em prédio

O edifício monumento 

do Museu do Ipiranga, já es-

tão 70% concluídas. A pro-

messa é de entregar o espa-

ço - fechado para reforma 

desde 2013 - no bicentená-

rio da Independência, ou 

seja, em setembro do próxi-

mo ano. A obra conta com 

patrocínio de diversas em-

presas privadas. Durante a 

reforma, foram encontra-

dos até objetos de interes-

se arqueológico.  Página 6
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•COMÉRCIO

O Governo do Estado 
anunciou que as regras da 
chamada Fase de Transição 
continuam valendo em todo 
o Estado. Mas, por conta do 
aumento dos casos de Covid 
19, cada município pode esta-
belecer suas próprias regras 
no sentido de endurecer as 
medidas - várias cidades do 
interior, por exemplo, estão 
optando por lockdown, com 
fechamento completo do co-
mércio por alguns dias.

Já na capital, a Prefeitu-
ra anunciou que seguirá as 
regras básicas estabelecidas 
pelo Governo do Estado. 

Assim, até 15 de julho,  
pelo menos, as regras para 
funcionamento das atividades 
econômicas permanecem as 
mesmas: os estabelecimentos 
podem funcionar das 6h às 21 
horas com no máximo de 40% 
de ocupação.

As normas valem para es-
tabelecimentos comerciais 
em geral, incluindo galerias e 
shoppings que também estão 
autorizados a abrir as portas 
entre 6h e 21h.

O mesmo expediente deve 
ser seguido por serviços como 
restaurantes e similares, sa-
lões de beleza, barbearias, 
academias, clubes e espaços 
culturais como cinemas, tea-
tros e museus. Todos devem 
obedecer aos protocolos se-
toriais de segurança sanitária, 
previstos no Plano SP.

Permanecem liberadas 
as celebrações individuais e 
coletivas em igrejas, templos 
e espaços religiosos, desde 
que seguidos rigorosamente 
todos os protocolos de higie-
ne e distanciamento social.

Fase de Transição é estendida 
novamente: até 15 de julho

O objetivo é diminuir a 
circulação de pessoas no perí-
odo. A prorrogação da fase de 
transição do Plano São Paulo, 
para todo o Estado, até o dia 
15 de julho é amparada por 
recomendação do Centro de 
Contingência, com base nos 
dados de evolução da pande-
mia do Coronavírus. A última 
atualização do Plano SP pre-
via a manutenção da fase de 
transição até 30 de junho. 

Toque de recolher
e rodízio
O toque de recolher con-

tinua, assim como nas outras 
644 cidades do Estado, das 
21h às 5h. Também continua 
sendo recomendado o te-
letrabalho para atividades 
administrativas não essenciais 
e escalonamento de horários 
para entrada e saída de traba-
lhadores dos setores de co-
mércio, serviços e indústrias.

Com a continuidade da 
Fase Emergencial, o rodízio 
para veículos de passeio con-
tinua obedecendo o mesmo 
horário do Toque de recolher. 
Assim, a proibição, sujeita 

a multa, é para o seguintes 
horários: 

Final de placa
dia da semana:

■ 1 e 2 - das 21h de segunda-
-feira às 5h de terça

■ 3 e 4 - das 21h de terça-
-feira às 5h de quarta

■ 5 e 6 - das 21h de quarta-
-feira às 5h de quinta

■ 7 e 8 - das 21h de quinta-
-feira às 5h de sexta

■ 9 e 0 - das 21h de sexta-
-feira às 5h de sábado

Os caminhões continuam 
seguindo as regras do rodízio 
municipal tradicional, das 7h às 
10h e das 17h às 20h, de acordo 
com o final da placa. Ficam 
mantidos também o funcio-
namento da Zona Azul e o 
horário das demais restrições 
existentes na cidade: Zona de 
Máxima Restrição à Circulação 
de Caminhões (ZMRC) e a 
Zona de Máxima Restrição aos 
Fretados (ZMRF).

Para checar todas as re-
gras, confira apresentação 
em: https://issuu.com/gover-
nosp/docs/apresenta_o_pla-
no_sp_7e2582dc723441

•MEIO AMBIENTE

Pode parecer difícil de 
acreditar, mas é comum que a 
população da capital encontre 
aves como garças, corujas e 
sabiás precisando de atendi-
mento médico. Ou mamíferos 
como gambás, macacos e 
cachorros-do-mato. Até mes-
mo répteis, como o lagarto 
teiú, e serpentes. Atacados 
por cães, atropelados, vítimas 
de choques elétricos e feridos 
por linha de pipa, entre outros 
acidentes, os animais podem 
ter atendimento gratuito pela 
Divisão de Fauna Silvestre. E 
quem mora na região de Vila 
Mariana, Saúde ou Jabaquara 
tem a vantagem de poder 
recorrer à unidade localizada 
dentro do Parque do Ibira-
puera. 

Com quase 30 anos de 
existência, a Divisão de Fauna 
Silvestre já prestou mais de 
100 mil atendimentos na ca-
pital. Nos últimos cinco anos, 
foram 6.250 de média. Um 
gavião-pega-macaco, vítima 
de um tiro em sua asa, foi o 
animal 100 mil atendido.

Também é possível enca-
minhar para a Divisão animais 
que estejam saudáveis. Nes-
ses casos, deverá ser realiza-
do um agendamento prévio 
pelos mesmos números de 
telefone, evitando assim aglo-
merações no Centro de Mane-
jo e Conservação de Animais 
Silvestres.

Nessa Fase Emergencial 
do Plano São Paulo, a divisão 
atende em casos de urgência 
e emergência (animais lesio-
nados ou acidentados), entre 
em contato via telefone (11) 
3885-6669 ou WhatsApp (11) 
96715-5424.

Encontrou um animal silvestre? Saiba como protegê-lo
A Divisão
A Divisão da Fauna Silves-

tre (DFS) possui duas unida-
des de atendimento e manejo 
No município de São Paulo, 
com sedes no Parque Anhan-
guera (CeMaCAS) e Parque 
Ibirapuera. 

Criada em novembro de 
1991 e regulamentada por lei 
de 1993, a Divisão inicialmente 
cuidava de animais pertencen-
tes aos parques, como cisnes, 
gansos e marrecos. Atualmen-
te, desenvolve ações de pro-
teção e conservação da fauna 
silvestre com o objetivo prin-
cipal de reabilitar os animais e 
devolvê-los à natureza. Cerca 
de 50% dos animais atendidos 
se recuperam e são soltos – a 
maioria aves (como garças, 
corujas e sabiás).

O trabalho dos biólogos 
e o atendimento veterinário 
realizados pela Divisão são 

importantíssimos para a con-
servação de várias espécies 
e vale ressaltar que não são 
aceitos animais domésticos, 
exóticos ou de criação. O 
atendimento é exclusivo para 
animais silvestres e o recebi-
mento deles é realizado no 
Ibirapuera de segunda a quin-
ta, das 8h às 16h, e às sextas 
das 8h às 12h. No CeMaCAS, 
das 8h às 16h, aos sábados 
e domingos das 8h às 14h e 
feriados das 8h às 12h.

Atualmente, desenvolve 
ações de proteção e conser-
vação da fauna silvestre do 
município, recebendo animais 
vitimados, orfãos ou oriundos  
de apreensões, em ações de 
combate ao tráfi co.

O recebimento dos ani-
mais é real izado através 
de resgates ou apreensões 
pelas polícias ambientais 
e  também pela  entr ega 

de animais por munícipes.
A Divisão da Fauna tam-

bém realiza o Inventário da 
Fauna Silvestre do Município 
de São Paulo,

Quem quiser descobrir 
quais os animais silvestres 
existentes em cada parque 
da cidade, por exemplo, pode 
fazer o download gratuito do 
Inventário da Fauna Silvestre  
no link: bit.ly/3A00P2e

Entre todas as atividades 
desenvolvidas pela Divisão da 
Fauna, a que mais se destaca 
está relacionada ao atendi-
mento veterinário com su-
porte laboratorial visando 
à recuperação dos animais 
silvestres vitimados na cidade 
de São Paulo. 

O setor cuida não só do 
atendimento veterinário, 
como também da reabilitação, 
triagem e destinação de ani-
mais silvestres, devolvendo-os 

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

Divulgação/Secom

Divulgação/SMS

@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

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

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

Fiscalização para impedir festas e eventos continua

à natureza ou repatriando-os, 
quando sua origem está loca-
lizada fora do Estado.

A Divisão da Fauna Silves-
tre - Unidade Ibirapuera fi ca 

na Av. IV Centenário, Portão 
7A Plantão: (11) 3885-6669 / 
(11) 96715-5424 (whats app). 
Email: faunasvma@prefeitu-
ra.sp.gov.br

https://jornalzonasul.com.br/fase-de-transicao-e-estendida-novamente-ate-15-de-julho/
https://jornalzonasul.com.br/encontrou-um-animal-silvestre-saiba-como-protege-lo/
https://www.spcidadesolidaria.org/
https://www.instagram.com/cutcolorh/
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Informações:
(11) 98252-0087
(11) 95225-6020

Unidade Interlagos: Av. do Jangadeiro, 111
Unidade Santo Amaro: R. Promotor Gabriel Netuzzi Perez, 108
Unidade Conceição: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 673

•SAÚDE

A vacinação foi suspensa 
na cidade de São Paulo na 
terça-feira por falta de doses 
da vacina contra coronavírus, 
de todos os fabricantes. A alta 
adesão do público na faixa 
etária dos 50 anos acabou 
representando a necessidade 
de readequar a distribuição 
e ainda o escalonamento da 
faixa etária seguinte. 

Nessa semana, começa-
ram a ser vacinadas pessoas 
de 49 anos na quarta-feira, 
e a projeção atual é seguir o 
seguinte cronograma:

49 anos: 23 de junho
48 anos: 24 de junho
47 anos: 25 de junho
46 e 45 anos: 28 de junho
44 e 43 anos: 29 de junho
42 anos: 30 de junho
41 anos: 5 de julho
40 anos: 8 de julho
Mas, já nessa quinta-feira 

alguns postos em todas as 
regiões da cidade ficaram 
desabastecidos enquanto que 
outros sequer apresentavam 
fi la e tinha situação tranquila. 

Na região do Cursino, por 
exemplo, a UBS da Rua Do-
mingos de Rogatis não tinha 
nem fila na tarde de quinta, 
24. A unidade Água Funda es-
tava sem estoque, no mesmo 
horário, e a UBS Vila Gumer-
cindo tinha fila grande. Ao 
mesmo tempo, a UBS Vila Mo-
rais tinha uma fi la pequena. 

Situação semelhante era 
observada na região da Saú-
de: enquanto o posto de saú-
de na Avenida Ceci estava 
aguardando reposição de 
estoque, a unidade vizinha do 

Vai se vacinar? Confi ra o “fi lômetro” antes
Parque Imperial, pouco mais 
de um quilômetro dali estava 
com pequena fi la. 

Poro volta das 16h, a si-
tuação do posto volante de 
São Judas foi atualizada e 
o endereço estava sem fila 
nenhuma para aplicação da 
vacina. Também o posto na 
Ceci já estava normalizada, 
porém com fi la média.

Todas essas informações 
fi cam disponíveis no “fi lôme-
tro”, site criado pela Prefeitu-
ra para monitorar os diferen-
tes endereços de vacinação 
na capital - são mais de 500 
endereços, no total. 

O endereço deolhonafi la.
prefeitura.sp.gov.br vai sen-
do atualizado ao longo do 
dia para que o público alvo 
da campanha possa fazer a 
melhor escolha no momento 
de se vacinar. 

Drive thrus
Para quem pode usar o 

carro no momento da vaci-
nação, uma coisa é certa: a 
maioria dos postos que ope-
ram nesse sistema têm, em 
geral, situação mais tranquila 
e, salvo exceções, não regis-
travam desabastecimento na 
tarde de ontem. 

Na região Vila Mariana, 
Saúde e Jabaquara, um dos 
endereços mais tranquilos é o 
Clube Monte Líbano, ao lado 
do Parque Ibirapuera. Interes-
sante observar que ali ao lado, 
o Hospital do Servidor Público 
Estadual também conta com 
equipe para vacinação, tanto 
em sistema drive-thru quanto 
para pacientes a pé. A des-

vantagem é que esse posto 
não consta da listagem da 
Prefeitura e, por isso, não tem 
atualizações no “fi lômetro”. 

No Posto de Vacinação do 
Iamspe, a ação acontece sem-
pre de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 17h na Rua Pedro 
de Toledo, 1800 (para pedes-
tres) e no sistema drive-thru, 
na Avenida Ibirapuera, 1215, 
até o fi nal das doses. 

Na tarde dessa quinta, o 
filômetro apontava que os 
drive-thrus do Autódromo 
Interlagos, , o Shopping Cam-
po Limpo e o Hospital Dom 
Alvarenga (Ipiranga) como 
pontos tranquilos e sem fi la 
para vacinação.

Já o posto do Shopping 
Center Ibirapuera não estava 
funcionando e nos shoppings 
Santa Cruz e Interlagos as 
esquipes esperavam por rea-
bastecimento de doses.

Costumam ser tranquilos 
também os megapostos de 
vacinação implantados pela 
Prefeitura. Na zona sul, geral-
mente há pouca ou nenuma 
fila na Unisa Santo Amaro e 
no Centro Empresarial São 
Paulo (Santo Amaro)

Segundo a Prefeitura, des-
de o lançamento do “fi lôme-
tro”, na semana passada, o 
site já soma mais de 4 milhões 
de acessos. 

A Prefeitura ainda explica 
que o status “aguardando 
abastecimento” foi criado 
para locais em que o estoque 
está sendo regularizado de-
vido à alta procura. Nesses 
casos é feito um remaneja-

mento de doses para.
Mesmo com a nova ferra-

menta, a SMS recomenda que 
todos os públicos elegíveis 
preencham o pré-cadastro 
no site Vacina Já (www.vaci-
naja.sp.gov.br). Isso colabo-
ra para agilizar o tempo de 
atendimento nos postos de 
vacinação. Basta inserir dados 
como nome completo, CPF, 

endereço, telefone e data de 
nascimento para concluir o 
cadastro.

A SMS reforça que para 
receber o imunizante é ne-
cessário apresentar no ato 
da vacinação os documentos 
pessoais, preferencialmente 
CPF, cartão SUS e um compro-
vante de residência na capital. 
A medida é necessária para 

garantir a vacinação à popu-
lação do município.

Os cuidados contra a Co-
vid-19 devem ser mantidos 
mesmo após a aplicação da 
vacina e inclusive para quem 
já teve a doença, seguindo 
com o uso de máscara, higie-
nização das mãos com água 
e sabão ou álcool em gel e 
distanciamento social.
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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

•GASTRONOMIA

Brunch de domingo em hotel no 
Paraíso é opção de lazer e gastronomia

Viajar ainda é complicado 
e, ao passear ou buscar um 
programa de lazer, gastro-
nomia e cultura fora de casa, 
todo cuidado é necessário. 
Mas, vários estabelecimentos 
estão com propostas interes-
santes para garantir alterna-
tivas seguras. Na região do 
Paraíso, uma boa proposta 
pode ser curtir o brunch dos 
domingos no Must Bar, res-
taurante interno do Hotel 
Tivoli Mofarrej.

Ali, a proposta é oferecer 
boa comida em ambiente 
agradável, com clima des-
pretensioso, aberto também 
para não hóspedes. O valor 
- de R$ 290 por pessoa - não é 
barato, mas é encarado pelos 
adeptos realmente como uma 
maneira de curtir um domingo 
diferente e sofi sticado.

Realizado ao lado da pis-
cina externa, o brunch ofere-
cido aos domingos é a opção 
perfeita para os que buscam 
culinária sofi sticada e ambien-
te agradável e seguro. E para 
combinar harmoniosamente 
com o menu e a descontra-
ção do momento, é servido 
o Ketel One Botanical Spritz, 

coquetéis leves, frutados e 
ideais para um brinde alegre 
de fi nal de semana. 

Os drinks são elaborados 
com o destilado produzido 
a partir da vodka Ketel One 
com frutas frescas e infusio-
nado com botânicos naturais 
- o Ketel One Botanical. Entre 
os sabores estão o Peach & 
Orange Blossom, com pês-
segos e notas aromáticas de 
fl ores de laranja, o Grapefruit 
& Rose e o Cucumber & Mint, 
com pepinos e leves tons de 
hortelã. 

O brunch do Must Bar traz 
um menu elaborado pelo chef 
Fabian Ruiz, apresentando di-
versas opções para o couvert 
e entradas, como frios, sele-
ção de pães, polenta frita, gra-
vlax de salmão, grão de bico, 
queijo coalho e guacamole. 
Há também estação de ovos, 
omeletes e tapioca, e pratos 
principais servidos a La Carte. 

De sobremesa, cheese-
cake de doce de leite, me-
rengue de morangos e ba-
noff ee fi nalizam o banquete 
com muita doçura. O brunch 
acontece todos os domin-
gos*, das 13h às 17h, e pos-

sui também opção veggie. 
O hotel e restaurante rede-

fi niu a experiência do cliente 
com base no programa Feel 
Safe at Tivoli, que responde 
às necessidades na nova reali-
dade social. Com a adaptação 
dos serviços desde a chega-
da, passando pelos quartos, 
restaurantes e atividades de 
lazer; com o reforço dos pro-
cessos de limpeza e higieniza-
ção, de comunicação e servi-
ços digitais, além de controle 
da purifi cação do ar e da água. 

Serviço Brunch 
Must Bar - Tivoli Mofarrej 

São Paulo 
Aos Domingos 
Horário: 13h às 17h* 
Valor: R$ 290 por pessoa 

(Incluso Vinho Branco, Vinho 
Tinto, bebidas não alcoólicas 
e um Welcome Drink) 

Endereço: Alameda San-
tos, 1437. 

Tel.: (11) 3146-5922 
E-mail: barmust.tspm@

tivolihotels.com 
Reservas: (11) 3146-5922 ou 

estagioaeb.tspm@tivoliho-
tels.com 

www.tivolihotels.com 
Instagram: @Mustbar

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?
Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

Monte seu pacote

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

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

•ARTIGO - FINANÇAS

Selic é a sigla para Sistema 
Especial de Liquidação e Cus-
tódia, um programa virtual 
em que os títulos do Tesouro 
Nacional são comprados e 
vendidos diariamente por 
instituições fi nanceiras.

É a taxa básica de juros 
da economia brasileira, que 
afeta todas as outras taxas de 
juros no Brasil, como taxas de 
empréstimos, fi nanciamentos 
e até mesmo retornos de in-
vestimentos fi nanceiros.

Para explicar a taxa Selic, é 
preciso voltar às necessidades 
básicas de qualquer governo: 
ter dinheiro para investir e 
quitar dívidas. 

Embora a principal forma 
de arrecadação seja por meio 
de impostos, outra forma 
de arrecadar fundos é por 
meio de empréstimos - por 
exemplo, por meio da dívida 
nacional. 

Títulos do Tesouro são 
certificados de dívida emiti-
dos e vendidos pelo próprio 
governo por meio de sistema 
especial de liquidação e custó-
dia (Selic, lembra?). 

É basicamente o Go-
verno pegando dinheiro 
emprestado para arcar 
com suas despesas e ao 

devolver esse dinheiro no 
prazo estabelecido, esse 

valor é acrescido de juros.

O que é a Taxa Selic e como 
ela afeta o seu dinheiro? 

Em alguns títulos, como o 
Tesouro Selic, o valor desses 
juros é exatamente o valor da 
taxa Selic.

Sabendo disso, nós pode-
mos “emprestar” parte do 
nosso capital acumulado ao 
longo dos anos ao Tesouro 
Nacional em troca de seguran-
ça e rentabilidade, visto que 
os títulos públicos são mais 
seguros e rentáveis que a 
poupança ou conta corrente.

A única coisa que precisa-
mos prestar bastante aten-
ção é no vencimento desses 

títulos, ou seja, quando o 
governo irá te devolver o 
valor emprestado, acrescido 
de juros.

Com isso em mente, po-
demos nos planejar e defi-
nirmos os melhores prazos 
e vencimentos para nossos 
investimentos.

Siga: renanfreitasl

Renan Freitas, CFEd®
(Certifi ed Financial Educator)

Siga em instagram.com/
focanoaporte

Por Renan Freitas*

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 

https://jornalzonasul.com.br/brunch-de-domingo-em-hotel-no-paraiso-e-opcao-de-lazer-e-gastronomia/
http://om.br/o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-afeta-o-seu-dinheiro/
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://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...
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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
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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

AudioMAG Vila Clementino
Rua Leandro Dupret, 168

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

www.audiomag.com.br

Aparelhos Auditivos

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

PABX: (11) 5072-2020
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• SAÚDE

Ministério da Saúde habilita leitos 
do Hospital São Paulo para Covid

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

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

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

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

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

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

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

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

Por: Denis Dana
Unifesp

Quando a vacinação atingirá 
as classes trabalhadoras? 

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

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

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

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

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

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

Público previsto
para maio
O atual público alvo da va-

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

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

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

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

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

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

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

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

EDITAIS

•EDUCAÇÃO

Com o avanço da vacina-
ção, muitos estudantes volta-
ram a planejar o ingresso no 
ensino superior. Para quem 
não quer mais adiar este so-
nho, a Estácio realizará o Me-
gavestibular. Durante os dias 
2 e 3 de julho, os candidatos 
aprovados contarão com até 
65% de bolsa durante um ano, 
além de descontos exclusivos 
ao longo da graduação. As 
inscrições são gratuitas.

Em São Paulo, as inscrições 
para as provas online do Me-
gavestibular podem ser feitas 
pelos telefones 4003-6767 
(Regiões Metropolitanas) ou 
0800 880 6767 (Demais regi-
ões), ou pelo site www.esta-
cio.br. Caso o candidato tenha 
interesse, também existe a 
possibilidade de agendar um 
horário para realização da pro-
va presencial nas unidades. 
Essa prova ocorre de acordo 
com as normas de segurança 
sanitária vigentes e o uso da 
máscara é obrigatório.

A ação é válida para diver-
sos cursos de graduação dispo-
níveis em quatro modalidades: 
Presencial, Semipresencial, 
Flex ou Digital. Para ter aces-
so às condições especiais, o 
candidato deverá confi rmar a 
matrícula até o dia 7 de julho. 
Confi ra as condições e os cur-
sos disponíveis na campanha, 
de acordo com a Unidade ou 
Polo de Ensino Digital.

 Para os candidatos que 
tenham realizado o Enem, 
entre 2015 e 2020, é possível 
ingressar na graduação sem 
prestar o vestibular e com 
descontos durante todo o 

Estácio abre inscrições para 
Megavestibular do segundo semestre

curso. A partir de 300, quanto 
maior a nota o exame, maior 
será o desconto. Confira as 
condições em https://portal.
estacio.br/estude-na-estacio/
regulamentos-informacoes-
-legais/.

Modalildades
Presencial - Com mais de 

50 anos de tradição, a Estácio 
oferta diversos de cursos de 
graduação na modalidade 
presencial. Experiência com-
pleta do campus com alunos 
e professores que acompa-
nharão seu dia a dia, durante 
toda a trajetória da gradua-
ção. Laboratórios equipados 
com tecnologias modernas 
e, para um ensino moderno 
e interativo, professores e 
estudantes contam ainda com 
recursos tecnológicos como 
plataformas digitais que dis-
ponibilizam material didático, 
serviços acadêmicos, simula-

dos e exercícios, bibliotecas 
virtuais, objetos de aprendi-
zagem interativos, etc.

 Semipresencial - A meto-
dologia criada conecta a ex-
pertise do ensino presencial 
com a inteligência do digital, 
tornando a sala de aula mais 
interativa e colaborativa. Nes-
te modelo, a maior parte dos 
conteúdos é ofertada dentro 
de uma plataforma digital, 
com a possibilidade de o alu-
no cursar, também, disciplinas 
presenciais, garantindo assim, 
a experiência presencial em 
aulas no campus, incluindo 
laboratórios, até duas vezes 
por semana.

 Digital - No EaD, o apren-
dizado é realizado por meio 
de uma plataforma 100% Di-
gital, com conteúdos que 
podem ser acessados de qual-
quer dispositivo, on e offli-
ne. Sendo uma modalidade 

contemporânea, mais próxi-
ma ao cotidiano dos futuros 
profi ssionais, o EaD apresenta 
conveniências que vão além 
de romper a distância entre 
o aluno e a instituição de en-
sino. São dezenas opções de 
cursos, em todas as áreas, 
com aulas interativas com 
debates entre professores e 
convidados, conteúdos dinâ-
micos com vídeos e podcasts, 
e a fl exibilidade e conveniên-
cia para estudar onde e quan-
do quiser.

 Flex - Nesta modalidade, 
além de todo o conteúdo 
disponibilizado no ambiente 
virtual por meio da platafor-
ma de ensino digital, o aluno 
conta ainda com possibilidade 
de realização de atividades 
práticas presenciais nos Polos 
de Ensino Digital ou em labo-
ratórios de realidade virtual 
de última geração.

•SAÚDE

Formigamento; perda da 
sensibilidade local; dores; quei-
mação nos pés e nas pernas; sen-
sação de agulhadas; dormência; 
além de fraqueza nas pernas. 
Esses são alguns sintomas que 
podem signifi car diabetes e que 
merecem atenção e atendimen-
to médico o quanto antes. 

E quem já tem diabetes diag-
nosticada sabe que os pés pre-
cisam de cuidados constantes e 
que, além do acompanhamento 
médico, cortes de unha corre-
tos, cuidados com calçados, 
pés sempre limpos e secos e 
observação constante para 
qualquer alteração. Por tudo 
isso, é altamente recomendável 
para quem tem o chamado “pé 
diabético” que consulte sempre, 
paralelamente, uma podóloga. 

“São vários cuidados esepcí-
fi cos, com manter a hidratação, 
mas sem deixar umidade entre 
os dedos ou ao redor das unhas, 
não esfregar muito a pele, uso de 
alicates e tesouras apropriados... 
“, explica a podóloga Maria Célia  
Silva, que atende na Cut&Color, 
na região da Praça da Árvore. 
“E tudo isso precisa ser feito 
em lugar bem iluminado, com 
conforto e muitas pessoas não 
têm condições adequadas para 
cuidar tão intensamente dos 
próprios pés - às vezes é difícil 
até mesmo alcançá-los”, diz Celia

A profi ssional ainda orienta 
sobre o tipo de meia e calçados 

masi adequados. “O ideal é usar 
meias sem costura; de algodão 
ou lã; e evitar sintéticos, como 
nylon. Já os calçados devem ser 
fechados, macios e confortáveis, 
com solados fi rmes”, ensina

Ela explica que as pessoas 
com diabetes que descuidam 
dos pés podem ter danos nos 
nervos e nas peles que podem 
provocar mudanças nas formas 
de pés e pele, além de sofrer 
amputação 

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

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.

Pés diabéticos pedem 
atenção constante 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São Paulo, 24 de junho de 2021
APARECIDA ROBELIA OCTAVIO RAMOS

Diretora Presidente

O Presidente da Cooperativa em referência, Sra. APARECIDA ROBELIA OCTAVIO RAMOS, convoca 
todos os associados em condições de votar, (que para efeito de cálculo do quorum é de 15 associados), 
para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que fará realizar-se em sua sede social 
estabelecida na Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 228 Sala 24 – São Paulo - SP, às 09:00 horas 
do dia 08d e julho de 2021, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus 
associados; Caso este número não seja atingido, reunir-se-á em segunda convocação, às 10:00 horas 
com a presença da metade mais um de seus associados, ou em terceira e última convocação, às 10:30 
horas com a presença mínima de 05 associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1o) Prestação de contas dos órgãos de administração compreendendo: a) Balanço Geral do exercí-
cio de 2019; b) Demonstração de Sobras ou Perdas; c) Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Liquido; d) Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos; e) Eleição de Diretor Financeiro; 

f) Notas Explicativas; g) Parecer do Conselho Fiscal; h) Relatório da Diretoria, documentos esses 
que estão à disposição dos associados, em sua sede social;

2o) Destinação das sobras apuradas no exercício (ou rateio das perdas);
3o) Deliberação sobre reajuste da cota parte;

4o) Eleição Para Complementação do Cargo de;Presidente e Diretor Administrativo Financeiro
5o) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;

6o) Fixação dos valores dos honorários, ajuda de custo dos membros dos órgãos de administração;
7o) Deliberação sobre o plano de trabalho formulado pela Diretoria atual para o exercício de 2021.  
Por fim, resta expressamente consignado que, os associados interessados em serem candidatos a Cargos 
Eletivos deverão observar e cumprir todas as formalidades previstas no capitulo X do nosso Estatuto Social.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 2021
COOPERALDEIA – COOPERATIVA DE TRABALHO DA ÁREA 
TêXTIL, VESTUARIO, MODA, DECORAÇÃO E ARTESANATO

CNPJ: 10.987.561/0001-80 - NIRE: 5400110821

Campanha, que tem a Juliette Freire como parceira, concede descontos especiais 
em cursos de diferentes modalidades: Semipresencial, Digital e Flex

https://jornalzonasul.com.br/estacio-abre-inscricoes-para-megavestibular-do-segundo-semestre/
https://jornalzonasul.com.br/estacio-abre-inscricoes-para-megavestibular-do-segundo-semestre/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511954308195&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20saber%20sobre%20a%20vaga%20de%20assistente%20de%20cabeleireiro%20na%20pra%C3%A7a%20da%20%C3%A1rvore!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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Cerca de 70% das obras de 
reforma do edifício-monumento 
do Museu do Ipiranga estão 
concluídas. A informação foi 
apresentada durante a reunião 
virtual promovida pelo Comitê 
Gestor do Novo Museu do Ipi-
ranga com representantes dos 
patrocinadores, no dia 22 de 
junho. Este foi o sexto encontro 
do grupo, que tem se reunido 
sistematicamente desde no-
vembro de 2019 para comparti-
lharem informações atualizadas 
sobre o empreendimento.

Quando a obra estiver fina-
lizada, em setembro de 2022, 
o prédio, que é um patrimônio 
tombado nas esferas municipal, 
estadual e federal do governo, 
será dedicado exclusivamente à 
visitação pública, com exposições 
e espaços para apreciação visual 
de sua arquitetura, acessibilidade, 
sustentabilidade e segurança, 
com equipamentos especiais para 
a prevenção de incêndios.

Já o Edifício Ampliação, um 
espaço novo com 6.800 metros 
quadrados de área, está com 
55% da obra concluída e deverá 
abrigar sala de exposições tem-
porárias, salas para atendimen-
to do programa educativo, café, 
auditório e lojas.

O Museu do Ipiranga foi fe-
chado para visitação do público 
em 2013 e a expectativa é que 
seja reaberto, completamente 
renovado e ampliado, para a 
celebração do bicentenário da 
Independência do Brasil. Assis-
ta, a seguir, a mais um episódio 
da série Diário do Novo Museu 
do Ipiranga, que apresenta da-
dos sobre as obras e sobre as 
exposições programadas para 
a inauguração.

Os trabalhos de restauração, 
modernização e ampliação do 
museu devem custar cerca de 
R$ 188 milhões e contam com 
patrocínios diretos e incentiva-
dos via Lei de Incentivo à Cultura 
pelas seguintes empresas: Atlas, 
Banco Safra, BNDES, Bradesco, 
Caterpillar, Comgás, CSN, EDP, 
EMS, Fundação Banco do Bra-
sil, Honda, Itaú, Vale, Sabesp, 
Grupo Ultra Ipiranga e Pinheiro 
Neto Advogados. Recentemen-
te, o Banco Santander também 
se tornou patrocinador.

Achados hitóricos
Em maio passado, o canteiro 

de obras do Museu do Ipiranga 
se transformou em um sítio de 
monitoramento arqueológico. 
Em escavações na área exter-
na do museu, uma equipe de 
arqueólogos encontrou ossos, 
fragmentos de porcelana e ob-
jetos de uso pessoal. Em parce-
ria com a Scientia Consultoria 
Científi ca, os achados de outras 
épocas são analisados e divulga-
dos em série de postagens nas 
redes sociais do museu.

A série foi inaugurada por 
uma curiosa dentadura, da pri-
meira metade do século 20, que 
incluía um dente com restaura-

ção em ouro, para disfarçar o 
uso da prótese. Ela foi encon-
trada durante o processo de 
remoção de árvores do jardim 
para replantio.

De acordo com a publicação, 
uma câmara de vácuo pode ser 
observada na região do encaixe 
com o palato, recurso utilizado 
para ajudar na fi xação. Com o 
tempo, observou-se que isso 
causava uma hiperplasia no céu 
da boca, e na segunda metade 
do século 20, outras técnicas 
passaram a ser utilizadas.

Entre os achados das esca-
vações na área externa do novo 
Museu do Ipiranga, ossos de 
animais foram exumados pela 
Scientia Consultoria Científica: 
são pedaços de crânio, pélvis 
e pés de rês (vaca ou boi) com 
marcas de cortes retos, realiza-
dos com instrumentos de metal; 
um fragmento de mandíbula que 
pode ter pertencido a um gato 
e dentes de porco doméstico.

Por Adriana Cruz/
Jornal da USP

Para mais detalhes dos 
achados arqueológicos e 

vídeos do Museu do Ipiran-
ga, confi ra em nosso site: 

jornalzonasul.com.br

•CULTURA

Museu do Ipiranga: 70% das obras 
do edifício sede estão concluídas

https://jornalzonasul.com.br/museu-do-ipiranga-70-das-obras-do-edificio-sede-estao-concluidas/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977000395&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511942022853&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155558659&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelas%20ofertas%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...

