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10 de Julho é Dia da Pizza: 
celebre com uma napolitana 
acompanhada por vinho
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2 de Julho é Dia do Bombeiro: 
Vila Mariana conta com 
centro de memória com relíquias 
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Vila Mariana: região em destaque
No ano passado, a Vila 

Mariana foi a região com 
maior número de lança-
mentos de unidades re-
sidenciais. Atualmente, 
o bairro é também um 
dos mais procurados por 
quem quer comprar um 
imóvel. Apartamentos 
novos e usados na região 
vizinha ao parque do Ibi-
rapuera têm alta procura 
por conta do mix entre 
cultura, lazer, gastrono-
mia, comércio, educação, 
serviços e saúde, com 
ongs e hospitais de refe-
rência em várias áreas. 
Com a pandemia, o mer-
cado imobiliário só aque-
ceu. E deve continuar 
movimentado. Página 3

Jabaquara ganha Centro 
de Oncologia Bruno Covas, 
com tecnologia de ponta

Com custo estimado para 

a construção e adequação 

de R$ 26 milhões, o Hospital 

Municipal de Vila Santa Cata-

rina vai ganhar um Centro de 

Alta Tecnologia em Oncolo-

gia. O projeto vai melhorar 

o atendimento na rede mu-

nicipal de saúde às pessoas 

em tratamento de câncer, o 

que inclui: a correta solicita-

ção de exames diagnósticos 

por meio de telemedicina e 

o aumento da quantidade 

de exames ofertados para 

a população.   Página 6

Caio Pimenta/SPTuris
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M E I O A M B I E N T E
Ser simples ajuda a proteger a natureza

A humanidade está diante 
de diversos desafios e não 
apenas por conta da atual 
pandemia de coronavírus. 

Já há tempos cientistas e 
ambientalistas por todo o 
planeta discutem formas de 
preservar a natureza não ape-
nas para evitar o surgimento 
de doenças, mas para garantir 
um futuro com qualidade de 
vida para a população.

Até mesmo psiquiatras en-
tram nesse debate, apontando 
para os problemas em saúde 
mental que podem ser causa-
dos por uma vida estressante, 
com alto índice de ansiedade, 
compulsividade por compras 
e ou distúrbios alimentares. 

Será que as respostas para 
essa situação moderna são 
mais simples do que imagi-
namos? Um novo movimento 
que surge pelo planeta - o 
minimalismo - aposta que a 
saída está na busca constante 
por uma vida mais simples, 
mais desapegada de bens ma-
teriais, com maior contato 
com a natureza e com redução 
drástica de práticas consu-
mistas. 

Os adeptos do minimalis-
mo podem parecer radicais 
ou exagerados, aos olhos da 
maioria da população, mas al-
guns de seus hábitos podem, 
efetivamente, inspirar uma 
vida mais simples e menos 
frustrante.

Confira essas sete dicas 
simples:

Pense antes de 
comprar

Uma nova estação che-
gou.  Rea lmente  é  preci-
so comprar novas roupas? 
Será que os itens do ano 
passado, que estão no ar-
mário, não são suficientes 
para enfrentar a mudança 

climática ou de temperatura? 
A mesma pergunta pre-

cisa ser feita com relação a 
qualquer bem - durável ou 
não. “Todas essas compras de 
supermercado serão usadas 
antes de vencer ou estragar?”

Para bens caros e que des-
valorizam rapidamente, faz 
ainda mais sentido: “Preciso 
trocar de carro - ou mesmo... 
Preciso ter um carro?” Celu-
lares, computadores, apare-
lhos de televisão... O planeta 
está repleto de lixo eletrônico, 
o Brasil não tem nem mesmo 
um programa de destinação 
final adequado para carros 
depois de sua vida útil... O 
ideal é re� etir o impacto que 
esses bens terão tanto em seu 
próprio orçamento doméstico 
quanto para o planeta.

Organize melhor 
suas coisas

Já aconteceu de precisar 
comprar algo porque não 
encontrou o que já tinha em 
casa? Comprou um novo ca-
saco e, na hora de guardar no 
armário, encontrou outro que 
não usava faz tempo? Encon-
trou um livro ainda não lido 
na estante?

A prática consumista nos 
leva a comprar por impulso 
ou de maneira impensada, até 
mesmo itens repetidos. Então, 
de tempos em tempos é preci-
so manter armários e gavetas 
organizados, liberar espaço 
em casa e no escritório. 

Nesse sentido, ao encontrar 
coisas que não mais interes-
sam para sua vida atual, tome 
duas atitudes:

1. Separe e doe, troque 
ou até mesmo venda o que 
não faz mais sentido, rou-
pas que não servem mais. 
Nã o  s e  ap e g u e  a  c o i s a s 
com a ideia de que talvez, 

um dia, possam ser úteis. 
2. Busque reduzir suas coi-

sas ao mínimo necessário - ao 
se desapegar, não vá as com-
pras para repor aquilo que 
vendeu, a menos que seja es-
tritamente necessário. Doou 
vestidos e ternos usados em 
festas? Em vez de comprar, 
que tal esperar a próxima 
festa e apenas alugar esses 
itens que são tão raramente 
usados?

A organização também ga-
rante um senso de  harmonia 
que pode ser bem positivo 
para a saúde mental. 

Substitua o que 
te faz mal 

Que tal substituir, no car-
dápio, ao menos uma vez por 
semana, a carne por legumes 
diferentes? 

Outra ideia: por que não 
ir a pé até a padaria em vez 
de sair de carro? Ou usar a 
bicicleta para um passeio no 
parque em lugar de caminhar 
olhando vitrines?

Em vez de comprar um re-
frigerante, por que não tomar 
água? Em vez de um suco de 
caixinha, por que não um 
suco natural?

Além de mais naturais, es-
sas atitudes ainda contribuem 
com o planeta, geram menos 
lixo. E,lembre-se: na hora de 
descartar lixo em casa, separe 
os recicláveis, que tem serviço 
de coleta especial. 

Tanto a coleta regular do-
miciliar quanto a coleta se-
letiva são serviços prestados 
pela concessionária Ecourbis 
Ambiental. 

Mas, em dias diferentes, 
por equipes diferentes. Para 
saber a data e o horário em 
que são prestados em sua rua, 
acesse: www.ecourbis.com.br/
coleta/index.html.

Valorize 
experiências

 Em ver de ter, viver. A 
partir dessa máxima, que tal 
investir mais em momentos 
agradáveis do que em com-
pras de novos objetos?

É bem verdade que os tem-
pos modernos trazem exi-
gências tecnológicas, muitas 
vezes inevitáveis, até mesmo 
para estudar, trabalhar, se 
locomover... 

Mas, para além das necessi-
dades básicas, evitar a compra 
de itens supér� uos deve guiar 
a vida moderna. 

Até mesmo as novas em-
presas já se baseiam nessa 
nova tendência mundial. Foi 
assim que surgiram as inicia-
tivas de compartilhamento de 
carros, bicicletas e diversos 
aplicativos de carona, em-
préstimo de objetos e tantos 
outros. 

O consumidor moderno 
tende a valorizar mais gastos 
em um restaurante com ami-
gos do que a compra de uma 
nova roupa. Prefere fazer uma 
viagem a destino de seu inte-
resse do que trocar de carro. 

Inove, mude
Nessa busca por novos há-

bitos, outra preocupação deve 
ser com a inovação - em todos 
os aspectos da vida. 

Se no trabalho é inevitável a 
busca por novos conhecimen-
tos e novas técnicas, na vida 
pessoal também deve haver 
essa guinada de hábitos.

Uma dica dos minimalistas 
que pode servir a todos é: 
“procure sempre fazer algo 
pela primeira vez”.

Experimentar um novo ali-
mento, conhecer um novo 
restaurante, viajar para um 
destino diferente, praticar uma 

Prefeitura tem planos para reduzir geração de resíduos
Os vereadores da capital 

também estão atentos à dis-
cussão sobre geração de re-
síduos sólidos na capital e 
desenvolveram uma audiên-
cia pública em junho com a 
presença de Roberto Serroni 
Perosa, presidente da Autori-
dade Municipal de Limpeza 
Urbana - Amlurb.

“Nós temos ali o equivalen-
te a um prédio de dez andares 
de resíduos. Seria importante 
que todo morador da cidade 
pudesse visitar o aterro de Sa-
popemba porque é uma aula 
ambiental e você consegue 
entender o tamanho do pro-
blema que temos em São Pau-
lo. Precisamos mudar nossos 
hábitos e pensar em soluções”, 
pontuou o vereador Xexéu 
Tripoli, que é presidente da 

Comissão Extraordinária de 
Meio Ambiente e dos Direitos 
dos Animais.

O aterro de Sapopemba é a 
Central de Tratamentos Leste, 
administrada pela concessio-
nária Ecourbis Ambiental, 
também responsável pelos 
serviços de coleta nas zonas 
leste e sul da capital. 

“Temos 555 caminhões 
de coleta domiciliar, 4.300 
colaboradores entre moto-
ristas e coletores. Atuamos 
na varrição, lavagem especial 
de vias em caso de acidente, 
limpeza de monumentos e das 
feiras livres, manutenção dos 
Ecopontos, desobstrução de 
bueiros e muito mais”, apon-
tou o presidente da Amlurb. 
“Coletamos em média 20 
mil toneladas de lixo por 

dia, 66% disso vem da coleta 
domiciliar. É muito trabalho, 
são muitos os desa� os e é por 
isso que eu entendo a impor-
tância desta oportunidade de 
debater e trocar ideias tanto 
com a Câmara quanto com 
a sociedade civil para bus-
carmos boas soluções para 
estes temas que são centrais”, 
completou Perosa.

O presidente da Amlurb 
elencou as metas para os pró-
ximos anos em se tratando de 
limpeza pública na capital:

- Reduzir 80% dos resíduos 
que vão para o aterro para dar 
sobrevida ao aterro existente;

- Cumprir os acordos � r-
mados através de compro-
missos internacionais como a 
redução de CO2 equivalente;

- Lançamento recente do 

PanClima SP (Plano de Ação 
Climática do Município de 
São Paulo);

Vereadores e outros par-
ticipantes da reunião deba-
teram essencialmente como 
ampliar a responsabilidade 
de empresas na destinação 
de resíduos por ela produzi-
dos na cidade, aumento da 
� scalização para inibir ações 
que resultam em sujeira na 
cidade e ampliar o volume de 
recicláveis coletado ao mesmo 
tempo em que se institui a 
economia circular na cidade. 
A economia circular é aquela 
em que o objetivo � nal é gerar 
o mínimo possível de lixo, ou 
seja, reduzir embalagens, re-
aproveitar e reciclar materiais 
diversos. 

 “A cidade de São Paulo 

tem usado muito a inteligên-
cia arti� cial para ter um re-
trato mais exato dos resíduos 
que produzimos. Nossa meta 
é monitorar todas as cadeias 
de resíduos porque assim 
conseguimos aplicar soluções 
mais adequadas para cada 
caso. Isso também nos ajuda 
e buscar inovação e tecnolo-
gias que abarquem todos os 
resíduos. Hoje já fazemos isso 
nos serviços indivisíveis, ago-
ra estamos buscando ampliar 
para fazer com os divisíveis 
também”, explicou o presiden-
te da Amlurb.

 “Estamos também traba-
lhando para que haja redução 
de pontos viciados de descar-
te irregular de lixo e entulho. 
Vamos inclusive lançar um 
grande programa em conjun-

to com a GCM, que dispõe de 
novas tecnologias para redu-
zir esses pontos.  Diminuiu 
muito, mas ainda temos cerca 
de 1400 pontos desses e a nos-
sa meta é zerar essa conta. Já 
quanto ao serviço efetivo das 
empresas de coleta e varrição, 
temos autuado muitas em-
presas mesmo em pandemia. 
”, observou o presidente da 
Amlurb. 

“ Outro ponto que coloco 
aqui é que ainda temos bai-
xa adesão da sociedade em 
relação à reciclagem. Mui-
tas vezes o caminhão da co-
leta seletiva fica com 40 % 
de ociosidade. É um desa� o 
mudar os hábitos, apesar de 
todos os investimentos em 
educação ambiental e incen-
tivo”, concluiu. 

LIMPEZA PÚBLICA

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.

QUANTO MAIS OBJETOS TEMOS, MAIOR O TEMPO, 
ENERGIA E DINHEIRO GASTOS NA MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO - SEM FALAR NO DESCARTE FUTURO

atividade física diferente, ler 
um novo autor, matricular-se 
em um novo curso... 

Todas essas atitudes contri-
buem não apenas para manter 
a saúde mental em dia como 
também abrem as mentes para 
novas possibilidades, novos 
caminhos.

Seja nos hábitos de consu-
mo, trabalho, estudo ou na 
vida familiar, doméstica, a 
busca por novidades desen-
volve nossa capacidade de 
adaptação e criatividade.

Além disso, ainda represen-
ta abertura para aprendizado 
de novas tecnologias, des-
coberta de alternativas para 
resolver problemas que antes 
representavam alto custo.

Descarte e 
foque no futuro

A mudança de vida deve 
começar no descarte para, em 

breve, reduzi-lo. Como assim?
Bem, ao optar por uma 

vida mais simples, é neces-
sário se desfazer de coisas, 
objetos em excesso. Quanto 
mais atingimos o objetivo 
de ter apenas o que é essen-
cial, menos coisas jogaremos 
“fora” no futuro. 

Então, os minimalistas 
orientam que comece já a des-
cartar. Inicie por aquilo que 
não usa há mais de um ano. 

Depois, reflita: coisas de-
mais, representam custo de 
manutenção e conserto, neces-
sidade de espaço e, especial-
mente, energia e tempo para 
manter todo esse cuidado e há 
limite em nosso dia, de apenas 
24 horas. 

Que tal gastar esse tempo 
e energia em atividades sau-
dáveis ou prazerosas? Con-
versando com amigos e fami-
liares? 
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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

•URBANISMO

A pandemia de coronaví-
rus mexeu com a economia 
do país e gerou dificulda-
des em vários setores de 
negócios. Mas, o mercado 
imobiliário foi no sentido 
contrário: houve crescimento 
de vendas de imóveis novos 
e usados. A análise comum 
a vários especialistas e enti-
dades do setor imobiliário é 
de que, passando mais tem-
po em casa, muita gente 
resolveu investir para viver 
melhor, escolher imóveis de 
acordo com suas novas reali-
dades e necessidades. 

Levantamentos recentes 
feitos pelo Secovi indicam que 
a Vila Mariana é uma das regi-
ões onde o mercado está mais 
aquecido. Distritos como Vila 
Clementino, Saúde e a própria 
Vila Mariana concentram o 
maior número de lançamen-
tos imobiliários novos de toda 
a capital e, ao mesmo tempo, 
é o mais procurada por quem 
busca um novo lar. 

A facilidade de transporte, 
a proximidade com a Paulista 
e a zona central da cidade, 
abundância de oferta de es-
colas e instituições de saúde, 
além de bom mix entre co-
mércio e áreas residenciais 
são fatores que fi zeram com 
que o bairro tivesse valoriza-
ção nos últimos anos. 

Vila Mariana e Vila Clemen-
tino ainda são conhecidos 
por concentrar restaurantes, 
clubes, espaços culturais e 
parques - basta citar a pro-
ximidade da região com o 
parque mais conhecido da 
cidade, o Ibirapuera.

A inauguração, em 2018 
e 2019, de várias estações 
da Linha Lilás - 5 - do metrô, 
na Vila Clementino, ligando 
a região de Santo Amaro  a 
bairros como Moema, Campo 
Belo e Vila Clementino, só fez 
crescer o interesse tanto das 
incorporadoras quanto dos 
clientes em potencial. 

O atual Plano Diretor da Ci-
dade estimula que novos em-
preendimentos imobiliários 
sejam feitos com distância de 
até 800 metros das estações 
de metrô. Assim, com a inau-
guração de novas paradas sur-
giram muitos novos empreen-
dimentos - vários deles com 
poucas vagas de garagem, 
visando a atrair os usuários de 
transporte público. 

Dados
O número de unidades ha-

bitacionais residenciais novas 
vendidas no ano passado na 
capital paulista foi de 51.417, 
o que representa 4,5% a mais 
do que o registrado em 2019, 
quando foram comercializa-
dos 49.224 imóveis.

Segundo o Balanço do 
Mercado Imobiliário 2020, 
divulgado nesta quarta-feira 
(10) pelo Secovi-SP, os imó-
veis mais procurados foram 
os de dois dormitórios, com 
área útil de 35 metros quadra-
dos (m²) a 45 m² e preços de 
até R$ 240 mil.

“Com esse saldo positivo, 
2020 surpreendeu e superou 
as expectativas mais positi-
vas para um ano repleto de 
adversidades, ocasionadas 
pela pandemia do novo co-
ronavírus, que em março im-

pactou os negócios do setor. 
Em maio, porém, teve início 
a retomada, impulsionada 
principalmente pela oferta de 
produtos aderentes à deman-
da e pela menor taxa de juros 
da história do país”, diz o sin-
dicato, que reúne empresas 
de compra, venda, locação e 
administração de imóveis.

Conforme o balanço, os 
lançamentos totalizaram 
59.978 unidades na cidade 
de São Paulo. O maior movi-
mento foi no quarto trimes-
tre, com o lançamento de 
33,5 mil unidades. O balanço 
aponta ainda crescimento na 
oferta fi nal de imóveis (unida-
des lançadas, mas ainda não 
comercializadas), com o mês 
de dezembro fechando com 
46.948 unidades disponíveis 
para venda.

Segundo o Secovi-SP, a 
previsão para o mercado 
imobiliário neste ano é de 
crescimento em torno de 5% 
a 10% ante 2020. Em maio, 
o desempenho dos imóveis 
residenciais novos na cidade 
de São Paulo foi o melhor dos 
últimos 17 anos, de acordo 
com a Pesquisa do Mercado 
Imobiliário (PMI), realizada 
pelo departamento de Eco-
nomia e Estatística do Secovi-
-SP, com a comercialização de 
5.883 unidades residenciais 
novas na cidade de São Paulo. 
O resultado foi 44,1% superior 
às vendas de abril (4.083 uni-
dades) e ficou 144,6% acima 
das 2.405 unidades comercia-
lizadas em maio de 2020.

A Vila Mariana, segundo 
a entidade, foi a região que 

Mercado imobiliário está aquecido na Vila Mariana

mais concentrou lançamen-
tos, com mais de 2 mil unida-
des residenciais em 2020. 

Vacinação e
 retomada da economia
A retomada das ativida-

des econômicas deve ganhar 
novo impulso nos próximos 
dias: há expectativa de que 
em meados de julho, o Gover-
no do Estado relaxe as regras 
do Plano São Paulo, por conta 
da recente melhoria nos índi-
ces relacionados à pandemia: 
queda na ocupação de leitos 
de UTI, redução nos óbitos e 
número de casos registrados. 
Por sua vez, essa queda é 
resultante do avanço da vaci-
nação no Estado. 

A expectativa é de reto-
mada das aulas presenciais 

no segundo semestre e aa 
cidade de São Paulo já pla-
neja inclusive planejamento 
de eventos como Reveillon 
e Carnaval 2022, caso os ín-
dices permaneçam positivos.  
A Prefeitura ainda pretende 
retomar o programa Paulista 
Aberta, aos domingos. 

Mas, ainda que a pandemia 
seja controlada e as ativida-
des econômicas retomadas, 
a quarentena, as atividades 
online e o trabalho remoto 
trouxeram novos hábitos e 
fi zeram os moradores da capi-
tal descobrirem a importância 
de se valorizar o ambiente 
doméstico, torna-lo adequado 
à realidade de cada família. 

Todas essas características 
fazem com que o mercado 

continue aquecido e com 
oferta de imóveis adequados 
às mais diversas formações 
familiares: casais jovens, es-
tudantes e jovens executivos 
que moram sozinhos, famílias 
maiores, casais maduros que 
passam a viver sozinhos após 
formação dos fi lhos... 

O momento, portanto, é 
bom para quem quer com-
prar, com diversidade de op-
ções, e para quem quer ven-
der, com demanda em alta. 

O “novo normal”, assim, 
será marcado por moradia 
renovada e mudanças para 
quem quer escolher uma nova 
vida pós pandemia. E a região 
da Subprefeitura Vila Mariana 
deve ser um dos focos dessa 
transformação urbana.
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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

Dia da Pizza pede celebração de inverno,
com inspiração napolitana e vinho

na esquina das Ruas Luís Góis 
e Rosas, na divisa entre Vila 
Clementino e Mirandópolis. 

Cada um dos sabores do 
cardápio têm seus defensores 
apaixonados, mas no inverno 
algumas coberturas são mais 
requisitadas.

É o caso das duas monta-
gens que levam pancetta - a 
versão italiana do Bacon, bem 
mais macia e suculenta. A 
pizza Pancetta mescla  a pan-
cetta artesanal com Mascar-
pone, Geleia de Pimenta Cala-
bresa com Alho e Tomilho. Na 
versão Florença, a pancetta 
artesanal é acompanhada por 
Queijo Brie e Champignon. 

Também é boa ideia apos-
tar no sabor intenso dos em-
butidos. A pizza Catarina, por 
exemplo, leva linguiça artesa-
nal blumenau desconstruída 
artesanalmente acompanha-
da de queijo Fior di Latte. E 
a Pepperoni, com azeitonas 
pretas e molho de tomate 
San Marzanno, é incrível pela 
qualidade do ingrediente prin-
cipal. 

A Quatro Formaggi da 
GattoFiga faz sucesso o ano 
todo, mas no inverno é ainda 
mais comum ser chamada à 
mesa. Leva Molho de tomate, 
Gorgonzola, Taleggio, Grana 
Padano e Fior di Latte.

Confi ra o cardápio completo 
em gattofi ga.com. Vale destacar 
que além da carta de vinhos, a 
casa conta com cervejas espe-
ciais e drinks diversos, entre 
opções clássicas e autorais. 

Fica na Rua Luís Gois, 1.625. 
Telefone/WhatsApp  (11) 5587-
1360- Esquina com Rua das 
Rosas. Nas redes sociais, siga 
@gattofi gapizzabar.

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 

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

Desde 1985, São Paulo 
comemora o Dia da Pizza em 
10 de julho. O que começou 
com um concurso de sabo-
res mozarela e margherita, 
em 1985, ganhou tradição e 
trouxe ainda mais destaque 
a essa delícia que tem lugar 
garantido não só no paladar 
paulistano, mas no coração. 

“A maioria das pessoas 
tem alguma história relacio-
nada à pizza: momentos com-
partilhados com pessoas que-
ridas, sabores intensos que 
lembram encontros familiares 
do passado, ou até remete 
a viagens muito especiais”, 
diz Edson Leite, proprietário 
da GattoFiga Pizza Bar, ele 
próprio um apaixonado pelas 
redondas há muitos anos. 

“Criamos a GattoFiga com 
esse espírito, de poder pro-
porcionar momentos espe-
ciais aos nossos clientes”, 
complementa Cida Montag-
ner, que divide a direção da 
casa e que foi a criadora da 
decoração intimista, cheia 
de detalhes, com ambiente 
charmoso, luz baixa, aromas 
especiais e trilha sonora ins-
pirada no jazz.

“Em junho, completamos 
dois anos de existência. Nun-
ca esperávamos enfrentar 
uma pandemia, que repre-
sentou diversos desafi os, mas 
percebemos que nosso públi-
co é cativo, carinhosamente 
chamado por nós de ‘Gattos 
Lovers’, com massa de longa 
fermentação, recoberta por 
ingredientes selecionados e 
inspiração verdadeiramente 
italiana”, diz Edson Leite.

Efetivamente, mesmo nes-
ses 15 meses de restrições, 
nossos clientes se mantive-
ram fi éis, pedindo em casa ou 
seguindo os protocolos para 
curtir as entradinhas, pizzas 
napolitanas e sobremesas es-
peciais no salão da GattoFiga.

Agora, no inverno, as noi-
tes frias atraem muitos fãs da 
combinação pizzza e vinho, 
naquela casinha romântica 

•CULTURA

Da Vila Clementino pra toda cidade: 
João Caetano transmite shows online 

cendo a importância deles, 
a SMC abre o palco de seus 
espaços, em um primeiro mo-
mento de forma online, para 
os selos apresentarem os seus 
artistas. 

Do João Caetano, em julho 
vão se apresentar  Sistah Chilli 
ft Rasec + Di Melo, pelo Fatia-
do Discos.

Mas dá para conferir apre-
sentações de outros pontos 
da cidade, também. Ainda 
integram o projeto os teatros  
Arthur Azevedo, Alfredo Mes-
quita, Cacilda Becker e Paulo 
Eiró, com Sophia Chablau e 
Uma Enorme Perda de Tempo 
+ Chico Bernardes, pelo Selo 
Risco; Acidental + Institution 
+ Sequóia, pelo Hearts Bleed 
Blue (HBB); Ale Sater + Gab 
Ferreira, pela Balaclava Recor-
ds; e, por fi m, Jup do Bairro + 
Indy Naíse + Harlley + Alt Niss 
pela Deck 9. Todas as apresen-
tações são gratuitas.

Do teatro João Caetano, 
a Fatiado Discos vai trazer ao 
público o trabalho de: Sistah 
Chilli ft Rasec e Di Melo, na 
próxima quinta-feira, dia 8, 
às 21h. 

Para conferir a apresen-
tação, que dura 60 minutos, 
basta acessar a página do 
teatro em rede social: www. 
facebook.com/teatropopular-
joaocaetano. A classifi cação 
é livre.

Sistah Chilli e Rasec apre-
sentam músicas que per-
meiam o mundo do Rap e 
do Reggae contidas nos tra-
balhos Psicopretas e Afronta 
Sonra. O trabalho da artista 
pode ser conferido em www.
facebook.com/sistahchilli 

Já Di Melo apresenta suas 
músicas em versões acústicas 
com voz e violão. O público 
pode acompanhá-lo também 
pelo site www.facebook.com/
dimelofi cial.

O Teatro João Caetano, na 
Vila Clementino, ainda está 
retomando, aos poucos, as 
atividades presenciais, mas 
ainda com alta restrição de 
público, apresentações no 
hall de entrada e seguindo 
vários protocolos sanitários.

Mas, enquanto o teatro 
não lota suas poltronas, o 
público pode conferir pela 
internet atividades culturais, 
descobrindo inclusive novos 
nomes da cultura paulistana.

No projeto Amplifi quintas, 
bandas e artistas representa-
dos por algum selo indepen-
dente mostram seu trabalho 
para o público a partir de 
diversos teatros da cidade. 
Os selos musicais são, hoje, 
um dos alicerces fundamen-
tais da música independente, 
responsáveis tanto pela pro-
fi ssionalização de estruturas 
independentes quanto pela 
sua consolidação enquanto 
linguagem artística. Reconhe-
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Dia 2 de julho é celebrado 
o Bombeiro Brasileiro. O que 
muita gente não sabe é que 
na Vila Mariana há um Centro 
da Memória do Corpo de Bom-
beiros do Estado de São Paulo, 
que resgata sua história desde 
que foi fundado, em março de 
1880. Agora, por conta da pan-
demia, o espaço está fechado, 
mas as atividades educativas 
desenvolvidas pelo grupamento 
continuam! O Centro de Me-
mória do Corpo de Bombeiros 
foi implantado em um antigo e 
bonito casarão da Vila Mariana, 
que chama muito a atenção de 
quem passa pela Rua  Domingos 
de Morais.

Quando aberto, pode ser 
visitado por pessoas de todas 
as idades, gratuitamente. Reú-
ne objetos, fotos, documentos 
que permitem uma viagem no 
tempo. Um bom exemplo é 
descobrir que os bombeiros já 
atuaram no Estado com uma 
viatura movida à tração animal, 
usaram um escafandro para 
mergulho em profundidade, ou 
mesmo um submersível utiliza-
do em operações subaquáticas.

Também estão presentes 
detalhes documentais de opera-
ções históricas para o Corpo de 
Bombeiros, como as realizadas 
nos famosos incêndios nos edifí-
cios Andraus (em 1972) e Joelma 
(em 1974).

Outro atrativo que costuma 
cativar os espectadores é a sala 
de ferramentas, que reúne itens 
desconhecidos para a grande 
maioria do público, como o 
alargador hidráulico, utilizado 
na retirada de pessoas de ferra-
gens automotivas.

•SAÚDE

OHospital Municipal Vila 
Santa Catarina já foi uma unida-
de particular - o antigo Hospital 
Santa Marina. Com a falência da 
empresa, o prédio foi a leilão e 
quase acabou arrematado por 
uma operadora de planos de 
saúde. Mas, a Prefeitura assu-
miu o espaço e o transformou 
em unidade com atendimento 
100% SUS. Embora na atualidade 
esteja com leitos UTI Covid, a 
unidade tem capacidade para 
diversos tipos de atendimento, 
inclusive cirurgia bariátrica.

Essa semana, em visita à uni-
dade, o prefeito Ricardo Nunes 
anunciou que ali será montado 
um Centro Oncológico de Alta 
Tecnologia, com cirurgias ro-
bôticas e exames PET-CT.

O departamento médico 
especializado será construído 
no Hospital Municipal Gilson de 
Cássia Marques de Carvalho - 
Vila Santa Catarina e vai ganhar 
nome em homenagem ao pre-
feito recém falecido da capital: 
Centro de Alta tecnologia de 
Diagnóstico e Intervenção On-
cológica Bruno Covas o nome 
em homenagem ao prefeito do 
município, que morreu em maio, 
em decorrência de câncer.

 Segundo a Prefeitura, o  
objetivo é ampliar e aperfeiçoar 
a infraestrutura oferecida aos 
pacientes pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). “A vontade 
do Bruno era a de que todas 
as pessoas tivessem direito ao 
mesmo tratamento que ele 
tinha, com os mesmos exames. 
O que estamos fazendo é ini-
ciar este processo para que as 
pessoas possam ter um pouco 
dessa oportunidade, com equi-
pamentos de altíssima tecno-
logia como ele teve, como era 

o seu desejo”, disse o prefeito 
Ricardo Nunes.

O custo estimado para a 
construção e adequação do 
centro é de aproximadamente 
R$ 26 milhões. O projeto do 
centro oncológico vai melhorar 
o atendimento na rede muni-
cipal de saúde às pessoas em 
tratamento de câncer, o que 
inclui: a correta solicitação de 
exames diagnósticos por meio 
de telemedicina e o aumen-
to da quantidade de exames 
ofertados para os munícipes, 
o que permitirá a realização de 
diagnóstico em fase precoce da 
doença, o que auxilia conside-
ravelmente no tratamento do 
paciente.

Com uma estimativa men-
sal de 4.912 novas ofertas de 
exames diagnósticos de câncer 
para a rede municipal, o local 
possibilitará a realização de 
tomografias, biópsias guiadas 
por ultrassom, mamografias, 
PET-CT, histeroscopias e cirúr-
gicas, além de colonoscopias, 
endoscopias, eco-endoscopias, 
broncospias, ressonâncias, col-
poscopias e citoscopias.

O novo centro será constru-
ído acima dos leitos entregues 
pela administração municipal 
em maio deste ano, para o tra-
tamento de pessoas com a Co-

vid-19, ampliando a oferta de 
tratamentos clínicos e cirúrgicos 
aos pacientes do SUS na capital. 
A previsão é que seja concluído 
e entregue à população em no-
vembro deste ano.

Robótica
Além de toda a estrutura 

que será construída em dois 
andares no ambulatório do 
bloco F do hospital, que darão 
suporte a todo trabalho reali-
zado pelo centro, vale destacar 
a implementação da cirurgia 
robótica no local. A Sociedade 
Benefi cente Israelita Brasileira 
Albert Einstein doará um robô 
no valor de U$ 2,5 milhões, que 
será o quinto utilizado pelo SUS 
no Brasil e o primeiro da rede 
municipal hospitalar no país.

“Com este equipamento, 
São Paulo será a primeira cidade 
do Brasil que fará cirurgia esse 
tipo de cirurgia oncológica pelo 
SUS, dispondo aos seus cida-
dãos esse tipo de serviço”, disse 
o secretário municipal de Saúde, 
Edson Aparecido.

A nova tecnologia oferece 
vantagens como maior preci-
são nos procedimentos de alta 
complexidade, recuperação 
mais ágil e satisfatória para os 
pacientes, menos dor no pós-
-operatório, além de menor taxa 
de complicações pós-cirúrgicas.

Jabaquara terá centro oncológico 
Bruno Covas, com tecnologia de ponta

•HISTÓRIA

Vila Mariana tem centro de 
memória do Corpo de Bombeiros

As salas temáticas, aliás, 
imperam. Além de ferramentas, 
vídeos, livros e demais produ-
ções impressas são outros itens 
do acervo que receberam suas 
respectivas seções exclusivas. 
Ainda não há previsão de quan-
do o Centro de Memória do 
Corpo de Bombeiros será rea-
berto e quando visitas voltarão 

a ser agendadas, mas é possível 
pedir informações e encontros 
educativos pelo email ccbcen-
trodememoria@policiamilitar.
sp.gov.br. Outras informações 
também pelo telefone (11) 3396-
2596. Fica na Rua Domingos 
de Morais, 2329, Vila Mariana, 
próximo à Estação Santa Cruz 
do Metrô.
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