
16 DE JULHO DE 2021 - ANO 61 - NO 3.033Telefone/WhatsApp: (11) 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br

Quando serão vacinadas as 
crianças com idade abaixo de 
12 anos? Governo já discute
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Turismo reaquece na cidade 
e região pode se benefi ciar

A retomada paulatina 

das atividades comerciais, 

de lazer e eventos na cidade 

está reaquecendo o turis-

mo. A região do Jabaquara, 

Vila Mariana e Saúde con-

centra pontos de interesse 

como o Parque do Ibirapue-

ra, o Aeroporto de Congo-

nhas e outros que podem 

atrair turistas.  P����� 4
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Reduzir a quase nada o lixo 
gerado no Parque do Ibirapuera é 
novo desafi o para cidade

Veja 
ofertas na 

página 6

Antigo Doi-Codi será preservado
O prédio que foi usado 

para tortura e morte de 
presos políticos, durante 
a Ditadura Militar, deve se 
tornar um espaço preser-
vado e dedicado à defesa 
dos Direitos Humanos. 
Localizado na Vila Maria-
na, o conjunto que fica 
junto à 36 DP foi já tom-
bado como patrimônio 
histórico em 2014, mas até 
agora está como mostra a 
imagem ao lado - abando-
nado e descuidado. Ago-
ra, uma decisão judicial 
determina que o prédio 
seja preservado e utilizado 
somente para a criação 
de um memorial. Uma 
audiência com o Governo 
do Estado será realizada 
em setembro. P����� 6
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M E I O A M B I E N T E
Qual a relação entre lixo e a conta de luz?

Quando falamos em meio 
ambiente é essencial entender 
que há uma cadeia de even-
tos que explicam vários dos 
problemas enfrentados pela 
humanidade na atualidade. 

Se a própria pandemia de 
Covid é resultante da agres-
são à natureza, aproximação 
de animais silvestres à vida 
urbana e social, o mesmo se 
pode avaliar das alterações 
no clima, eventos adversos 
como furacões mais intensos 
ou tsunamis, erosões, fome, 
pragas, poluição... 

Todas essas situações, re-
sultantes da falta de cuidados 
com a natureza, por sua vez 
trazem novas consequên-
cias ao ser humano: doenças, 
perda da qualidade de vida e 
altos custos � nanceiros. 

Esse encadeamento de pro-
blemas pode ser exempli-
ficado, na atualidade, pelo 
aumento da conta de energia 
elétrica que os brasileiros 
enfrentarão a partir de julho. 

A Agencia Nacional de 
Energia Elétrica já estabele-
ceu que as tarifas serão base-
adas no patamar 2 da Bandei-
ra Vermelha. E mais: houve 
reajustes nessa tarifa que já é 
alta e novos aumentos podem 
ser anunciados nos próximos 
meses. O valor vai aumentar 
52%, de R$ 6,243 para R$ 9,49 
para cada 100 quilowatts-hora 
consumidos, no patamar 2 da 
bandeira vermelha. Em São 
Paulo, o reajuste para cliente 
residenciais é de 11,3% e já 
está em vigor. 

Mas, qual a relação entre 
o custo da energia elétrica e 
a preservação ambiental? E 
com a geração de lixo coti-
diana dos brasileiros? E, prin-
cipalmente, o que podemos 
fazer para modi� car o cenário 
futuro?

Entenda a correção entre 
geração de energia e lixo:

Água e energia
A primeira relação a ser 

destacada é entre a seca e a 
geração de energia no país. 
Como as chuvas estão abaixo 
do nível esperado, as usinas 
hidrelétricas - principal ma-
triz energética do país - estão 
gerando menos energia e esse 
descompasso entre consumo 
e produção faz com que os 
custos aumentem. As termelé-
tricas precisam ser acionadas, 
com custo bem maior no pro-
cesso de geração de energia.

Mas, por que está choven-
do menos? Os eventos climá-
ticos estão diretamente rela-
cionados à ação do homem 
sobre o meio ambiente. 

As queimadas intensas 
na Amazônia, por exemplo, 
comprometem a circulação 
de massas de ar quente para a 
região Sudeste e Centro Oes-
te, comprometendo o nível 
das chuvas. 

Vale ainda ressaltar que 
a água é outro bem escasso, 
mesmo no Brasil que detém 
a maior reserva de água doce 
no planeta. 

Produção 
e consumo

Água e energia são funda-
mentais não apenas para o 
cotidiano das famílias, para 
uso doméstico. São essenciais 
também para a produção in-
dustrial e para o agronegócio, 
incluídos aí a pecuária e a 
agricultura. 

A água, aliás, é muito mais 
usada na indústria e no agro-
negócio do que na vida do-
méstica residencial, direta-
mente. 

Mas, o que signi� cam esses 
dados? De qualquer forma, a 
produção é destinada ao con-

sumo residencial e individual. 
Assim, o consumo de água 

e energia são, em última aná-
lise, responsabilidade do con-
sumidor. 

Consumir é necessário, o 
desenvolvimento é inevitável 
e a sociedade precisa gerar 
empregos e produzir alimen-
tos para uma população mun-
dial que não para de crescer. 

Mas, o conceito de sus-
tentabilidade está em encon-
trar um equilíbrio entre a 
produtividade e a proteção. 
Conseguir desenvolvimento 
com preservação ambiental é 
o desa� o maior da sociedade 
moderna. 

Lixo
 O lixo que geramos dia-

riamente - mesmo aquele que 
não enxergamos - deve ser o 
símbolo maior dessa busca de 
equilíbrio. Por que?

Tudo aquilo que descarta-
mos foi produzido com uso 
de energia e água, consumin-
do recursos naturais. 

As perguntas cotidianas, 
portanto, devem ser: por que 
este item está sendo descar-
tado? O descarte poderia ter 
sido evitado? Eu poderia ter 
evitado o desperdício? Rea-
proveitado essas embalagens? 

Em última instância, o ma-
terial levado para casa emba-
lando os mais diversos itens 
deve ser encaminhado não 
para os aterros sanitários e 
sim para centrais de triagem 
de recicláveis. 

Papel (limpo), metais (la-
tinhas de alumínio e ferro, 
por exemplo), plástico (gar-
rafas pet, potes, embalagens, 
descartáveis) e vidro devem 
ser encaminhados para que 
voltem ao círculo de consumo 
por meio da reciclagem. 

Para tanto, é importante 
lembrar, a capital conta com 

Parque do Ibirapuera tem projeto para alcançar Lixo Zero
É possível se preocupar 

com a proteção à natureza, 
valorizar o verde e participar 
ativamente da preservação 
ambiental mesmo morando 
na maior capital do país. 

Nessa cidade de 12 milhões 
de habitantes, que produz 
mais de 20 mil toneladas de 
lixo por dia, há várias ações 
acontecendo para melhorar a 
qualidade de vida, estimular 
e valorizar áreas verdes, além 
de deixar a cidade mais limpa.

No Ibirapuera,  parque 
mais visitado da cidade e que 
� ca na área da Subprefeitura 
Vila Mariana, está em fase 
de implantação um projeto 
de “aterro zero”. O objetivo 
da empresa que administra 
o local é evitar ao máximo o 

envio de resíduos para aterros 
sanitários. A meta é apenas 
uma das iniciativas em prol 
do meio ambiente que fazem 
parte do Eco 360, projeto que 
engloba as diretrizes sustentá-
veis da concessionária Urbia 
para os próximos anos.

Para tanto, foi desenvol-
vido um Plano de Geren-
ciamento de Resíduos que 
contempla todos os tipos 
de materiais descartados. O 
documento prioriza, entre 
alguns destaques, a não gera-
ção, a redução, a reciclagem e 
a ressigni� cação dos resíduos. 
Algo que, até então, não exis-
tia dentro do Ibirapuera.

Nos seis meses iniciais da 
concessão do parque, foram 
coletados 1.744.568,9 kg de 

resíduos entre eles: metal 
(8.107,8 kg), plástico (9.786,5 
kg), papel (4.583,9 kg) e vi-
dro (2.179,5 kg que foi reci-
clado em sua totalidade). A 
reciclagem do plástico gerou 
uma economia de 1.270 kg de 
petróleo, já do papel poupou 
aproximadamente 50 árvores.

 “Atualmente, a gestão de 
resíduos é realizada com con-
trole de toda a cadeia e com o 
apoio de cooperativas de tria-
gem e reciclagem. Além dis-
so, faz parte do processo um 
sistema de descaracterização 
de resíduos orgânicos a fim 
de acelerar sua decomposição 
e, com isso, gerar adubo para 
utilização nas plantas presen-
tes na localidade”, descreve Sa-
muel Lloyd, diretor da Urbia.

 Os resíduos de manejo da 
própria flora local também 
foram usados para delimita-
ção de espaços em círculos 
no gramado da Praça da Paz, 
para incentivar o distancia-
mento social de maneira e 
sustentável.

 “Trabalhamos em alterna-
tivas para destinação correta 
das cascas de cocos consumi-
dos no Parque. Entre algumas 
soluções já estudadas está o 
desenvolvimento de copos 
e embalagens biodegradá-
veis que poderão ser utili-
zadas pelos frequentadores 
do Parque em suas refeições 
nos restaurantes e, em segui-
da, transformá-lo em adu-
bo. Dessa forma, as pessoas 
conseguem visualizar o ciclo 

LIMPEZA PÚBLICA

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação 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 objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a cons-
cientização e educação ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

GERAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 
ESTÃO LIGADOS AOS PROCESSO DE PRODUÇÃO E 
CONSUMO NA SOCIEDADE, QUE GERAM LIXO

serviço de coleta seletiva e 
pontos de entrega voluntária. 

Nas Zonas Sul e Leste da 
capital, o serviço é prestado 
pela concessionária Ecourbis 
Ambiental. 

Para saber a data e o horá-
rio em que o serviço é presta-
do em sua rua, basta acessar 
o site da concessionária. Ali, 
uma ferramenta simples in-
dica tanto o horário da coleta 
tradicional quanto da seletiva, 
ao indicar o CEP de onde 
mora. Acesse: www.ecourbis.
com.br/coleta/index.html.

E o que seria o “lixo que 
não enxergamos”? São os 
resíduos gerados na própria 
indústria - seja na produção, 
no transporte ou no descarte 
no ponto de venda. 

A  m o d a  é  u m  g r an d e 
exemplo: retalhos desperdi-
çados no processo produtivo 
acabam no lixo comum e 
ainda são pouco reciclados ou 
reaproveitados. 

Transporte
Uma visão completa so-

bre a questão do consumo 
de energia e geração de lixo 
também inclui a preocupação 
com gasto de combustível e os 
custos com transporte. 

Consumir de produtores 
locais, por exemplo, é uma 
decisão inteligente que, além 
de representar fomento à eco-
nomia regional e consequente 
melhoria da qualidade de 
vida em seu entorno, tam-
bém significa menor gasto 
de combustível e custos de 
transporte. 

A questão do transporte 
também está relacionada à 
destinação � nal dos resíduos. 
Quando colocamos sacos de 
lixo - reciclável ou não - para 
fora de casa, pouco refleti-
mos sobre como ocorre o 
processo. 

O lixo doméstico é levado 
por caminhões que, como 
todo veículo que transporta 
da fábrica ou do campo nos-
sos produtos de consumo, 
usam combustível fóssil e 
poluente. 

Os resíduos são levados até 
uma unidade de transbordo 
e, de lá, carregados por ja-
mantas de maior capacida-
de até os aterros sanitários.

Evitar a geração de lixo, 
portanto, e paralelamente, 
estar atento aos excessos de 
consumo levam a menor gas-
to de combustível e gasto de 
energia.

Alternativas
O alto custo da energia elé-

trica nos próximos meses pode 
ser, portanto, um momento de 
re� exão e de busca por novos 
hábitos. Estar atento à luz ace-
sa sem necessidade, aos equi-
pamentos ligados em “stand 
by” e reduzir o tempo de uso 
de equipamentos que deman-
dam o uso da energia, como 
o ferro elétrico, concentrando 
as roupas a serem passadas ou 
mesmo reduzindo o volume 
delas.  Da mesma forma, a 
lavadora de roupas pode ser 
acionada menos vezes por 
mês, reutilizando roupas pou-
co usadas - em especial nesses 
tempos de home o�  ce

Reduzir a duração dos ba-
nhos com chuveiro elétrico 
faz com que o gasto de energia 
seja menor, bem como o de 
água.  Outra dica importante é 
tentar usar o chuveiro em ho-
rários mais quentes, de forma 
a reduzir a temperatura. 

Preste atenção à geladeira e 
mantenha o nível de tempera-
tura adequado a essa época do 
ano. Fique atento à quantidade 
de alimentos armazenados e 
evite o desperdício deles e a 
consequente geração de lixo. 

de vida completo do produ-
to”, diz Lloyd. “Conseguimos 
ainda reduzir as emissões 
de poluentes atmosféricos 
diminuindo o transporte de 

resíduos para aterros, visto 
que agora parte dos resíduos 
de manejo vegetal viram com-
posto orgânico no próprio 
Parque”, acrescenta.
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•ARTIGO

Parcelamento de impostos é possível? 

parcelas consecutivas ou não; 
ou se ainda houver saldo de-
vedor depois do vencimento 
da última parcela. Importante 
ressaltar que no caso de o 
devedor pagar apenas parcial-
mente uma das parcelas, isso 
é considerado inadimplência 
e, observadas as condições 
acima, pode acarretar no can-
celamento do parcelamento.

Como funciona o parcela-
mento do Simples com dívida 
ativa?

Quando o débito do Sim-
ples Nacional é inscrito em 
dívida ativa, a solicitação do 
parcelamento precisa ser feita 
para a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional. É uma situ-
ação em que o parcelamento 
é possível, mas segue regras 
específi cas. Quem determina 
o valor e a quantidade de par-
celas disponíveis para aquela 
dívida é um serviço chamado 
Sispar (Sistema de Negócios). 
O órgão faz o cálculo e informa 
à empresa a quantidade dis-
ponível de parcelas. Em geral, 
esse pagamento pode ser feito 
em até 60 vezes.

Caso a empresa não efetue 
o pagamento de três parce-

las (consecutivas ou não), o 
parcelamento será automa-
ticamente cancelado. Nesse 
caso, o cancelamento também 
acontece quando a empresa 
deixa de pagar duas parcelas, 
mas todas as outras já estão 
quitadas e a última está ven-
cida. Neste caso, pode acon-
tecer um novo parcelamento 
dos débitos.

Dúvidas sobre qual decisão 
tomar? Procure uma consulto-
ria jurídica

Como se vê, o parcelamen-
to é possível, mas é um proces-
so um tanto quanto complexo. 
E, sim, quando bem organiza-
do e planejado pode ser uma 
vantagem para o empresário.

Porém, o ideal é ter a ajuda 
de uma consultoria jurídica es-
pecializada, que possa orientar 
o empresário nos melhores 
caminhos para que ele possa 
seguir com o seu negócio em 
pleno funcionamento enquan-
to acerta suas dívidas com o 
fi sco.

*Thiago Massicano, espe-
cialista em Direito Empresarial 
e do Consumidor, é diretor da 
Massicano Advogados. 

Acompanhe outras in-
formações sobre o Direito 
Empresarial e do Consumi-
dor no site www.massicano
advogados.com.br, que é atua-
lizado semanalmente

•COMÉRCIO

Parque do Ibirapuera, Aero-
porto de Congonhas, corredor 
Norte-Sul, São Paulo Expo. 
Esses pontos de interesse pau-
listanos explicam, em parte, 
como o turismo na cidade pode 
movimentar negócios nas re-
giões da Vila Mariana, Saúde e 
Jabaquara. 

A proximidade com o par-
que e o Aeroporto, facilitadas 
pela Avenida 23 de Maio e vias 
de continuidade, explicam a 
existência de muitos hoteis 
e até hostels - albergues fre-
quentados especialmente por 
jovens - na Vila Mariana. 

Mais do que isso, a Vila Cle-
mentino e todos seus equi-
pamentos de saúde ainda ex-
plicam o chamado “turismo 
de saúde” na cidade, que são 
as hospedagens de pessoas 
vindas de outras cidades ou 
mesmo outros estados em 
busca de tratamento na capital 
paulista. 

No Jabaquara, o ponto for-
te do turismo vinha sendo o 
São Paulo Expo, que se tornou 
o maior centro de exposições 
e negócios da cidade. Já sediou 
eventos como a Feira do Auto-
móvel, Feira do Livro, Festival 
do Japão, MegaArtesanal, en-
tre outros. 

No entanto, com a pan-
demia, o turismo sofreu - a 
hospedagem não foi proibida, 
mas caíram voos, especialmen-
te internacionais, e os eventos 
foram cancelados. 

Vale também apontar a 
existência da Rodoviária do Ja-
baquara e do próprio aeropor-
to de Congonhas, que podem 

Retomada do turismo deve 
movimentar negócios na região

movimentar o comércio nas 
proximidades.

Agora, com o avanço da 
vacinação e retomada gradual 
das atividades, a Prefeitura 
informou que o Índice Mensal 
da Atividade do Turismo (IMAT) 
registrou em um aumento de 
21,8% em maio, em comparação 
com o mês de abril no setor de 
Turismo. Em relação ao mesmo 
mês do ano passado, a ativida-
de turística está 68,9% maior. 
O levantamento é realizado 
pelo Observatório do Turismo 
e Eventos (OTE) da Prefeitura 
e a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (Feco-
mercio), considerando tanto as 
atividades dos empresários da 
área quanto dos consumidores.

“A Prefeitura de São Paulo 
está atenta a este novo mo-
mento da cidade e prepara um 
plano de retomada econômi-
ca, a ser lançado em breve. O 
objetivo é impulsionar ainda 
mais esse movimento pós-fl e-
xibilização que atrai turistas do-
mésticos em busca de viagens 
mais curtas. Já identificamos 

um crescimento nas atividades 
com a reabertura do setor de 
comércio e serviços, dos espa-
ços culturais e demais atrativos 
turísticos, sempre respeitando 
protocolos de segurança e 
capacidade máxima permitida, 
mas precisamos avançar ainda 
mais”, explica a secretária de 
Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Turismo, Aline Car-
doso.

Segundo a secretária, a reto 
mada econômica impulsionará 
também o ecoturismo. “Tere-
mos muita procura por ativi-
dades ao ar livre e a cidade de 
São Paulo oferece este tipo de 
lazer por meio de seus parques 
e reservas ambientais”, afi rma 
Aline Cardoso.

Oportunidade também para 
restaurantes, lojas e comércio 
no atendimento a esse público 
flutuante que circula pelos 
bairros ao redor dos parques, 
hospitais, centro culturais e es-
paços de arte e lazer em geral. 
O Estado também está plane-
jando a retomada de eventos, 
com a realização de testes com 
público testado e vacinado. 

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

Quando a empresa possui 
dívidas relativas a impostos, 
o parcelamento pode ser uma 
forma de dissolver o valor a 
ser pago ao longo do tempo 
e criar certo alívio no caixa. 
Porém, é preciso fi car atento 
ao que a lei estabelece sobre 
parcelamento de impostos e 
sempre tomar cuidado com 
os valores das parcelas que 
sofrem reajustes e aumento 
gradativo.

Outro ponto importante a 
se atentar é fazer o pagamen-
to corretamente, para que 
o CNPJ não seja excluído do 
Simples Nacional, entre outros 
infortúnios como obtenção de 
certidão negativa de tributos.

A seguir, temos algumas 
dicas e orientações para quem 
quer fazer o parcelamento.

Quem pode aderir?
Qualquer empresa regular-

mente inscrita na Receita Fe-
deral que tenha dívidas pode 
fazer a solicitação do parce-
lamento. Até mesmo as em-
presas que já não funcionam 
ou não estão mais no Simples, 
mas que ainda possuem dívida 
podem solicitá-lo.

Quais dívidas se enqua-
dram?

O empresário deve primei-
ramente atentar para qual 
Fisco está devendo (federal, 
estadual e municipal). Cada 
esfera estabelece condições 
de parcelamento e até podem 
oferecem parcelamentos in-
centivados durante um deter-
minado período. As exceções 
ficam para os devedores de 
impostos de ICMS e ISS trans-
feridos para a inscrição em 
dívida ativa, alguns casos de 
Contribuição Patronal Previ-
denciária (CPP) e as multas por 
descumprimento de obrigação 
acessória, como, por exemplo, 
a não emissão de notas fi scais.

O parcelamento pode ser 
cancelado?

Sim, mas somente em al-
guns casos específi cos, como: 
se não houver o pagamento 
da primeira parcela; se o de-
vedor deixar de quitar três 

•GASTRONOMIA

Baccio di Latte tem unidade no Parque
Quem for ao parque do 

Ibirapuera agora terá mais 
uma opção gastronômica. 
Localizada em frente à Pra-
ça do Porquinho, a Bacio di 
Latte, gelateria de origem 
italiana, inaugurou seu segun-
do quiosque no Parque Ibira-
puera. O novo espaço conta 
com mesas e cadeiras e busca 
oferecer ao consumidor a ex-

periência das lojas físicas. O 
espaço funciona das 8 às 18h.

O Parque também tem 
as lanchonetes Sabor Ibira e 
Madureira estarão abertos 
das 7h às 18h. O Sabor Ibira, 
agora, oferece cervejas em 
seu menu, mas não é permi-
tida a saída com garrafas de 
bebidas alcoólicas do espaço.

A Oakberry, Casa do Pão 

de Queijo e Nutty Bavarian 
estão abertos das 8h às 18h; 
enquanto que os espaços 
gastronômicos do Museu de 
a?rte Moderna tem outros 
horários: Prêt MAM (restau-
rante) funcionará das 12h30 
às 17h30; Prêt MAM (Café) 
funcionará das 10h às 17h45. 
Já o Pão Bienal estará aberto 
das 8h às 18h. 
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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.

 A Prefeitura inicia a vacina-
ção de pessoas de 34 anos na 
segunda, 19. No dia seguinte, 
será a vez das pessoas com 33 
anos e na quarta (21), os que 
têm 32 anos. Quinta, sexta e 
sábado (22, 23 e 24) estão reser-
vados para a repescagem das 
pessoas de 32 a 34 anos e para 
a aplicação da segunda dose de 
todos os grupos. 

Com a aceleração do proces-
so e antecipação recentemente 
anunciada, até 13 de agosto to-
dos os adultos poderão tomar a 
primeira dose (ou dose única, no 
caso de receberem o imunizante 
Jannssen) e o foco da campa-
nha vai ser a segunda dose de 
quem ainda não recebeu, além 
da vacinação de adolescentes.

Vale ressaltar que a proteção 
não é completa enquanto não 
houver aplicação da segunda 
dose, no caso das vacinas Co-
ronavac, Astrazeneca e Pfi zer. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde explica que a vacina não 
age como um remédio para a 
dor, de alívio imediato. Sua ação 
leva alguns dias para fazer efei-
to e a imunização só será mais 
efetiva com a segunda dose, 
que completa o ciclo vacinal.

E informa que todos os gru-
pos já vacinados pela campanha 
da Secretaria Municipal da Saú-
de (SMS) têm a segunda dose 
garantida: a cidade dispõe de 
doses de todos os imunizantes 
em seus postos de vacinação 
para o público elegível.

Nos últimos dias, houve falta 
de Coronavac em alguns postos, 
mas a Secretaria informa que já 
houve reabastecimento, com o 
recebimento de 672.040 doses 
na quinta, 15.

O ideal é retornar prefe-
rencialmente ao mesmo local 
onde foi aplicada a primeira 

dose, mas na impossibilidade, 
basta procurar um dos postos 
de vacinação pela cidade.

Mesmo que o paciente te-
nha tido uma reação adversa 
pós-vacina, não deve deixar de 
tomar a dose complementar. O 
Instituto Butantan aponta que 
os efeitos mais comuns apre-
sentados após a primeira dose 
da vacina foram dor no local 
da aplicação e dor de cabeça, 
considerados comuns a vários 
imunizantes.

Confi ra também as respos-
tas a outras dúvidas comuns 
relacionadas à segunda dose:

Quais documentos são ne-
cessários para a aplicação da 
segunda dose?

É necessário apresentar um 
documento de Identificação 
(preferencialmente CPF) e o 
comprovante de vacinação da 
1° Dose na cidade de São Paulo.

Qual é o intervalo entre as 
vacinas?

O intervalo da Coronavac é 
de até 28 dias após a 1ª dose. 
Para as vacinas da Astrazeneca e 
Pfi zer, o intervalo é de 12 sema-
nas após a primeira dose.

Perdi o prazo para a segun-
da dose, e agora?

Procure imediatamente uma 
unidade de saúde, com os docu-
mentos necessários.

Quais medidas devo tomar 
no intervalo entre a primeira e 

a segunda dose?
Todas as precauções con-

tinuam ser necessárias sem-
pre, independentemente da 
vacinação. Uso de máscara, 
higienização das mãos (com 
água e sabão ou álcool gel) e 
distanciamento social continu-
am fundamentais.

Por que algumas vacinas 
requerem duas doses?

Há diversas vacinas que pre-
cisam ser aplicadas neste mo-
delo para que seja completado 
o chamado “esquema vacinal” 
e conferir a proteção adequa-
da. Assim, as vacinas contra 
a COVID-19 utilizadas no país 
atualmente possuem   duas 
doses, que devem ser aplicadas 
respeitando-se os intervalos, 
para obter a resposta imune 
esperada para a prevenção da 
doença.

Cuidados devem ser manti-
dos após a vacina

Mesmo as pessoas que já 
tomaram a vacina contra a Co-
vid-19, seja a primeira ou as duas 
doses, não estão dispensadas 
dos cuidados individuais e cole-
tivos preconizados para evitar 
contaminações pelo coronaví-
rus. As medidas de higiene e dis-
tanciamento são necessárias até 
que a maior parte da população 
tenha recebido as duas doses da 
vacina, produza anticorpos e se 
torne imune à doença.

•SAÚDE

Com avanço da vacinação, é preciso 
estar atento à segunda dose

A partir de 23 de agosto, 
adolescentes com idade entre 
12 e 17 anos começam a ser va-
cinados no Estado de São Paulo, 
conforme anúncio feito pelo Go-
verno esta semana. A campanha 
começa por jovens grávidas e 
por aqueles que têm defi ciências 
permanentes, depois, em 6 de 
setembro começa a vacinação 
para os jovens sem comorbida-
des, com idade entre 15 e 17 anos. 
No dia 20, entram no calendário 
todos os maiores de 12 anos.

“Para se ter ideia da impor-
tância e do significado desta 
decisão, todos os jovens e ado-
lescentes com mais de 12 anos 
até 17 anos estarão vacinados 
no estado de São Paulo até o dia 
30 de setembro”, disse Doria.

Ne entrevista coletiva em 
que foi anunciada a extensão da 
vacinação contra o novo corona-
vírus para menores de idade, o 
governo também garantiu que 
não será necessário reservar 
doses do imunizante Pfi zer, que 
estão chegando ao país em lo-
tes, para garantir o atendimento 
a esse público. 

“Nós não guardamos esto-
que. Nós mantemos aquilo que 
o Governo Federal coloca e a 
recomendação agora é que se 
guarde apenas a Astrazeneca 
que já vem em quantidades de 
segunda dose”, disse Regia-
ne de Paula, coordenadora do 
Plano Estadual de Imunização. 
“Podemos avançar com o calen-
dário do Ministério da Saúde”, 
garantiu.

Wanderson Oliveira, coor-
denador da comissão médica 
da Educação no Estado, ainda 
apontou que “esse é um volume 
relativamente pequeno e que 
não vai impactar na campanha 
de vacinação”. 

“Estamos voltando às aulas 

com professores vacinados e 
esse grupo com deficiência e 
comorbidade fi caria de fora. São 
crianças que necessitam não só 
da escola como necessidade de 
ensino, mas como convivência 
social e estimulação. Fico emo-
cionado pela iniciativa”, refor-
çou Wanderson.

O Governo do Estado au-
torizou a retomada das aulas 
presenciais da Educação Básica 
para o segundo semestre de 
2021. “São Paulo foi o primeiro 
estado a vacinar profissionais 
da educação. E agora, com o 
anúncio da vacinação dos jo-
vens e adolescentes gestantes 
e com comorbidade, daremos 
um passo importantíssimo para 
garantir a desejada imunização 
de toda a população”, destacou 
o Secretário da Educação Ros-
sieli Soares.

Ao mesmo tempo, entre-
tanto, o governo anunciou que 
a inclusão desse público foi 
possível porque houve aquisição 
de lotes extras de imunizante 
para atender a uma demanda de 
3,2 milhões de pessoas nos 645 
municípios do estado.

Crianças menores 
de 12 anos

“O estudo já feito com crian-
ças, de 3 a 17 anos na China foi 
feito para assegurar segurança e 
de resposta imune”, disse Mar-

cos Aurélio Sáfadi, presidente 
do Departamento de Imuni-
zação da Sociedade Brasileira 
de Pediatria, que participou da 
coletiva. 

“A boa notícia é que a vacina 
não foi só segura mas também 
indicou produção de anticorpos 
inclusive maior do que em adul-
tos. Em minha opinião, oferece 
uma perspectiva muito positiva, 
eu diria até sedutora  para uso 
em crianças a partir de 3 anos”, 
avalia. Segundo Sáfadi, esse tipo 
de vacina com vírus inativado, 
como a Coronavac, é adequada 
para o uso em crianças peque-
nas.  

“Os estudos de segurança 
em crianças a partir de 3 anos 
já estão de posse da Anvisa e 
esperamos que seja incorporada 
essa autorização de utilização 
emergencial, sem a necessida-
de de estudos adicionais aqui 
no Brasil”, completou Dimas 
Covas, presidente do Instituto 
Butantan.

De qualquer forma, segundo 
o secretário de Estado da Saúde, 
Jean Gorinchteyn, para que seja 
vacinada essa população em 
tenra idade, é muito importan-
te que haja estudos que deem 
sustentação de segurança e 
eficácia, que respaldem essa 
cobertura vacinal para faixas 
etárias pediátricas.  

•SAÚDE

Vacinação de adolescentes: governo 
garante que haverá doses da Pfi zer 
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A Justiça determinou a 
preservação dos elementos 
estruturais e arquitetônicos 
dos prédios que compõem as 
antigas instalações da sede do 
Destacamento de Operações de 
Informação – Centro de Opera-
ções de Defesa Interna (DOI-Co-
di), para onde eram levados os 
presos durante o regime militar, 
na Rua Tutóia, na Vila Mariana. A 
ação foi movida pela Promotoria 
de Justiça de Direitos Humanos 
do Ministério Público do Estado 
de São Paulo. 

Segundo a decisão da Fazen-
da Pública, estão proibidos no-
vos usos das dependências ou 
a instalação de outros serviços 
públicos no local. Além da con-
servação das estruturas físicas, 
fi cou determinada a elaboração 
de um memorial.

O imóvel, que pertence à 
Secretaria da Segurança Pública, 
já é tombado pelo patrimônio 
histórico estadual desde 2014 e, 
com a decisão, ganha políticas 
públicas para a sua preservação. 

O MP-SP sugeria também 
a transferência da Secretaria 
Estadual de Cultura para o DOI-
-Codi, mas o pedido foi rejeitado 
pela Justiça. 

O Governo de São Paulo 
disse que se pronunciará após 
audiência de conciliação que 
acontecerá em setembro, para 
que possa ser feita com parti-
cipação presencial, graças ao 
avanço da vacinação contra 
Covid no Estado.

Histórico
As antigas instalações do 

DOI-Codi (Destacamento de 
Operações de Informações do 
Centro de Operações de Defesa 

Interna), espaço usado para re-
pressão no período da ditadura 
militar, foram tombadas como 
patrimônio histórico pelo Con-
dephaat (Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arque-
ológico, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo) em janeiro 
de 2014. 

O local fica na Rua Tutóia, 
121, na zona sul da capital e, de 
acordo com o estudo do UPPH 
(Unidade de Preservação do 
Patrimônio Histórico), possui 
um apelo estético particular e 
carrega uma difícil simbologia 
política. Diante desse estudo, 
tanto o parecer da área técnica 
quanto o do conselheiro relator 
foram favoráveis ao tomba-
mento, sendo aprovados pelo 
Condephaat.

O pedido de tombamento 
do conjunto estava sob análise 
do conselho desde junho de 
2012 e foi protocolado pelo 
presidente do Conselho Esta-
dual de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana (CONDEPE), 
Ivan Akselrud de Seixas, O pe-
dido também ganhou adesão 
de outras entidades, como o 
Grupo Tortura Nunca Mais (São 

Paulo), o Fórum dos ex-presos 
políticos do Estado de São Pau-
lo, o Núcleo Preservação da 
Memória Política e a Comissão 
de Familiares de Presos Políticos 
Mortos e Desaparecidos.

Para o secretario de Cultura 
do Estado de São Paulo, Marce-
lo Mattos Araújo, esta foi uma 
decisão emblemática. “Este 
processo se torna uma refe-
rência, assim como a decisão 
do conselho, que honra este 
parecer, tornando-se parte da 
consolidação da democracia do 
nosso País”, afi rmou.

Foi neste local que morreu, 
em 1975, sob tortura, o jorna-
lista Vladimir Herzog. Segundo 
a conselheira que relatou o 
tombamento, Silvana Rubino, 
a decisão de tombar o prédio 
mostra que a o Condephaat está 
em sintonia com os debates 
políticos recentes, “assim como 
com discussões importantes da 
área de patrimônio”, concluiu.

Vale ainda ressaltar que há 
um projeto arquitetônico elabo-
rado por Oscar Niemeyer, antes 
de sua morte, para transformar 
esse espaço em Memorial Con-
tra a Tortura.

•HISTÓRIA

Justiça determina preservação do 
prédio do Doi-Codi na V. Mariana

•TURISMO E LAZER

Com 70% da população 
elegível já vacinada com ao 
menos uma dose contra a 
Covid-19, o Comitê de Even-
tos da Prefeitura decidiu que 
a partir do próximo domingo 
(18), a Avenida Paulista estará 
disponível para lazer de pe-
destres e ciclistas no trecho 
entre a Rua da Consolação e a 
Praça Oswaldo Cruz, entre 8h 
e 12h. Neste período, o tráfe-
go para veículos no local será 
suspenso.

A avenida estava fechada 
ao público desde março de 
2020, devido ao estado de 
emergência da capital em 
razão à pandemia do coro-
navírus, conforme a portaria 
003/SUB-SÉ/GAB/2020. A ação 
acontecerá em caráter experi-
mental e de acordo com todos 
os protocolos sanitários esta-

Em ação experimental, Prefeitura vai 
retomar Paulista Aberta das 8h às 12h

belecidos pela Vigilância Sani-
tária, como o uso de máscaras, 
álcool em gel e distanciamento 
entre as pessoas, sem aglome-
rações. 

Neste sentido, o horário 
escolhido para a intervenção, 
das 8h às 12h, foi justamente 
por ser um período mais tran-

quilo com relação ao número 
de frequentadores.

De acordo com o funciona-
mento da Paulista, o Comitê 
irá analisar, em uma segunda 
etapa, a abertura do Vale do 
Anhangabaú, na região do 
Triângulo Histórico, no Centro 
da cidade.
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