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Shopping na zona sul oferece 
estacionamento gratuito para 
quem jantar em seus restaurantes
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Consumismo pode prejudicar
saúde física e mental

Os excessos de consu-
mo trazem diversos prejuí-
zos à sociedade moderna, 
como a geração de muito 
lixo e extração de maté-
rias primas para além da 
capacidade de recupera-
ção da natureza. Mas a 
prática de acumular coisas 
pode prejudicar também 
a saúde mental .  P����� 2
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Parques podem ampliar horário 
e quantidade de visitantes. Uso 
de máscaras é obrigatório

Veja 
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Zona Sul tem roteiro olímpico
Os Jogos Olímpicos de 

Tóquio têm como novida-
de a inclusão de esportes 
como o skate, que trouxe 
duas medalhas ao Brasil. 
O desempenho de atletas 
brasileiros inspira muitos 
jovens a se aventurar e 
aprender uma modalida-
de, e também pode fazer 
muito adulto largar o se-
dentarismo e investir na 
prática de atividades físi-
cas. Nessa edição, o jornal 
São Paulo Zona Sul apre-
senta um roteiro para pra-
ticar skate, BMX - Bicicross 
ou mesmo para investir 
em uma carreira como 
atleta profi ssional na zona 
sul paulistana. P����� 5
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M E I O A M B I E N T E
Consumismo pode prejudicar saúde

A vida moderna tem, sem 
dúvidas, muitos benefícios. 
Tecnologia que agiliza a vida, 
aprimora processos de traba-
lho, leva a avanços medicinais 
que trazem curas para doen-
ças, gera mais conforto com 
objetos e serviços inovado-
res...  Até mesmo os avanços 
industriais trazem inegáveis 
benefícios à população, com 
a produção ágil em massa - 
seja de objetos cotidianos ou 
alimentos - e com a garantia 
de higiene desde a criação 
até a entrega dos  bens de 
consumo. 

Mas ,  c a d a  ve z  m ais  a 
sociedade busca o concei-
to de sustentabilidade, ou 
seja, manter essas conquistas 
com redução de agressões ao 
meio ambiente e de geração 
de lixo.  É importante ob-
servar, ainda, os danos que 
essa velocidade da sociedade 
moderna pode trazer pre-
juízos sociais - até mesmo à 
saúde individual ou coletiva. 

E como exemplo não te-
mos só a pandemia de Covid, 
provavelmente provocada 
pelos excessos do processo de 
urbanização que invade áreas 
onde há animais silvestres 
com vírus para os quais não 
estamos preparados. 

Na sociedade moderna, até 
mesmo doenças psiquiátricas 
podem ser resultantes da fal-
ta de controle no hábito de 
consumir.

Acumulação
Quem nunca “aproveitou” 

uma liquidação e acabou por 
comprar uma peça de roupa 
que, no � m das contas, aca-
bou esquecida no armário? 
Quem já optou por investir 
em um objeto ou equipamen-
to que foi usado pouquíssimas 
vezes? E aqueles brinquedos 
usados pelas crianças apenas 

no dia em que ganham e de-
pois trocados por outros?

A compra por impulso é 
comum na sociedade atual, 
porém em alguns casos extra-
polam limites e se tornam um 
problema de saúde mental. 

E isso pode ocorrer não 
apenas com pessoas com boa 
condição � nanceira, mas tam-
bém com outros que se endi-
vidam e perdem o controle de 
suas próprias vidas. 

A acumulação compulsiva 
- ou colecionismo compulsivo 
- já é considerada uma doença 
e atinge pessoas de diferentes 
faixas etárias e classes sociais. 

Tem se mostrado, entre-
tanto, um quadro comum 
entre idosos, em muitos casos 
associada à depressão e falta 
de relacionamentos sociais e 
familiares. 

Mas, frequentemente, a 
prática de comprar ou acu-
mular coisas sem utilidade 
imediata tem início bem ante-
rior. São pessoas que guardam 
objetos sem uso, roupas que 
não servem, itens na espe-
rança de que “um dia servirão 
para alguma coisa”. 

Viver com pouco e evi-
tar o consumo excessivo de 
qualquer tipo de produto, 
tomando especial cuidado 
com “coleções”. Aprenda a 
compartilhar itens, pegar em-
prestado dos amigos e, dessa 
forma, ao mesmo tempo, cul-
tivar relações pessoais. 

Higiene
Reorganizar a vida, eli-

minar excessos e destinar 
doações a quem realmente 
precisa são atitudes positivas 
não apenas por conta da saú-
de mental e � nanceira de cada 
um de nós 

Ao remover itens acumu-
lados em quintais, armários 
e garagens, evita-se a pro-

liferação de baratas, ratos, 
mosquitos transmissores de 
doenças como dengue, zika 
vírus, malária etc. Até animais 
venenosos como escorpiões 
podem aproveitar o acúmulo 
de entulho em quintais para 
formarem abrigo. 

Mais do que isso, casas 
cheias de objetos inservíveis e 
que se prestam à acumulação 
ainda juntam poeira, com 
ácaro, e mofo ou bolor, com 
fungos que trazem diversas 
doenças respiratórias. A si-
tuação pode se agravar para 
infecções bacterianas.

Estresse
Com o ritmo intenso da 

vida moderna, surgiram não 
apenas benefícios que garan-
tem conforto e facilidades. 

Não é só a acumulação 
compulsiva que pode preju-
dicar a qualidade de vida e a 
saúde mental de pessoas que 
perdem o controle do seu 
poder de consumo. 

Já há vários estudos pu-
blicados por acadêmicos e 
psicólogos ou psiquiatras 
que apontam a relação entre 
estresse e consumismo, ou 
estresse e excesso de trabalho 
em busca de dinheiro para 
compras que muitas vezes não 
se traduzem em satisfação.

De acordo com o Instituto 
Akatu para o Consumo cons-
ciente, é importante apontar 
que “ninguém será diferente 
por muito tempo por usar e 
mostrar as coisas que compra. 
A expressão da identidade só 
vai durar se, de fato, existir 
no modo de ser, de pensar, 
de agir e de reagir da pró-
pria pessoa. O consumo não 
consegue compensar as de� -
ciências que só o desenvolvi-
mento pessoal pela educação 
e pela espiritualidade (que 
não se confunde com religião) 

Medalhas em Tóquio são feitas com reciclagem de lixo eletrônico
Durante as Olimpíadas 

do Rio, em 2016, o foco era 
valorizar a diversidade e a 
natureza brasileira. Assim, o 
comitê inovou e as medalhas 
foram feitas parcialmente de 
material reciclável - mais de 
30% da prata e do bronze da 
composição eram reciclados e 
o ouro isento de enxofre. 

Também os estojos das me-
dalhas eram reciclados e de 
madeira certi� cada, oriunda 
de área de manejo ambiental 
sustentável e socialmente res-
ponsável. Já naquela época, 
os representantes de Tóquio 
garantiam que seguiriam na 
mesma linha de valorizar a 
sustentabilidade nos Jogos 
que estão acontecendo agora. 

Os japoneses optaram em 
fazer toda a medalha com 

material reciclado. Para tanto, 
foram retirados ouro, prata 
e bronze do lixo eletrônico - 
lembrando que o Japão é um 
dos países que mais gera esse 
tipo de resíduo no mundo. 

Foram 79 mil toneladas 
de lixo tecnológico, de onde 
foram extraídos 32 quilos de 
ouro, 3,5 quilos de prata e 2,2 
quilos de bronze que com-
põem cada medalha

No total, são 5 mil medalhas 
entregues aos atletas dos jogos 
Olímpicos e os organizadores 
começaram a coletar celulares 
descartados em abril de 2017 
e seguiram com o projeto até 
março de 2018. Por todo o 
país, foram espalhados mais de 
18 mil pontos de coleta. 

Segundo a organização dos 
Jogos, foram coletados, apro-

ximadamente, 6,21 milhões 
de aparelhos celulares usados 
em 90% dos municípios ja-
poneses - mais de 1600 vilas 
e cidades, no total. 

Um dos grandes desafios 
do mundo é dar um destino 
certo ao lixo eletrônico. Qua-
se 54 milhões de toneladas 
devem ser geradas, nos próxi-
mos sete anos. E o Brasil é um 
dos maiores produtores desse 
tipo de resíduo.

Em termos mundiais, o Ja-
pão é o terceiro maior gerador 
de lixo eletrônico, atrás de Es-
tados Unidos e China. O Brasil 
ocupa a sexta posição e, na 
América Latina, é o pais que 
mais gera o chamado “e-lixo”. 

Há diferentes iniciativas 
criadas para auxiliar as pesso-
as a descartar o lixo eletrônico 

corretamente.  No site da As-
sociação Brasileira da Indús-
tria Eletroeletrônica (abinee.
org.br)   é possível encontrar 
endereços de pontos de entre-
ga de equipamentos. Também 
no site da Abree (abree.org.
br) há mais de 1300 endereços 
relacionados, por todo país. 

A USP conta com o CE-
DIR,  na Av. Professor Lúcio 
Martins Rodrigues, Travessa 
4, n° 380, dentro da Cidade 
Universitária da USP. O cen-
tro está no Lassu, Laboratório 
de Sustentabilidade da Poli/
USP. Para quem quiser fazer 
o descarte de equipamentos 
eletrônicos no Cedir, deve 
primeiro agendar no e-mail: 
cedir@usp.br, como disse a 
professora. Há também os se-
guintes telefones para conta-

LIXO ELETRÔNICO

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.

ACUMULAR COISAS QUE NÃO SÃO USADAS COMPROMETE 
HIGIENE DO AMBIENTE E TAMBÉM A SAÚDE MENTAL, 
ALÉM DE SER DANOSO PARA O PLANETA

consegue entregar. Só assim, 
sabendo quem se é, será pos-
sível adotar uma postura mais 
crítica no consumo em vez de 
seguir os outros e as ondas da 
moda”.

Além de gerar mais con-
trole � nanceiro sobre a vida 
cotidiana, essa consciência, 
segundo o Instituto, aponta 
que a percepção de que a 
boa sensação de satisfação, 
está diretamente relacionada 
a uma vontade de consumir 
diferente.

Por � m, de acordo com os 
especialistas do Akatu, não 
se trata de uma redução ex-
trema no consumo, que nem 
mesmo é viável, mas signi� ca 
avaliar cada decisão de com-
pra, buscando optar pelos 
melhores impactos sobre o 
meio ambiente, sobre a vida 
das pessoas e, consequente-
mente, sobre nós mesmos.

Como evitar o 
acúmulo

Para evitar o acúmulo de 
objetos, há algumas dicas 
importantes. Tem um móvel 

ou equipamento quebrado, 
que não vale a pena conser-
tar? Consulte em prefeitura.
sp.gov.br as datas da Opera-
ção Cata Bagulho em sua rua. 
As equipes removem, gratui-
tamente, objetos inservíveis 
deixados pela manhã em sua 
própria calçada. Mas, atenção: 
não serve para entulho. 

Existem também mais de 
100 ecopontos espalhados 
pela cidade onde podem ser 
deixados esses itens que não 
servem sequer para doações a 
entidades bene� centes. Con-
sulte os endereços em prefei-
tura.sp.gov.br ou ligue 156. 

Roupas, móveis, livros, 
equipamentos, eletrodomés-
ticos, cds e dvds em bom 
estado de conservação e fun-
cionamento podem também 
ser doados a entidades bene-
� centes - há várias no bairro 
e muitas delas ainda fazem a 
retirada de objetos de grande 
porte gratuitamente. 

Já embalagens em excesso e 
itens de materiais recicláveis- 
potes de vidro ou de plástico, 
latas, revistas ou apostilas 

velhas, por exemplo - podem  
ser encaminhados para a co-
leta seletiva.  Nas zonas sul 
e leste da cidade, o serviço é 
prestado pela concessionária 
Ecourbis Ambiental. 

Lembre-se de separar esses 
materiais secos e limpos dos 
resíduos orgânicos produzi-
dos diariamente em casa. 

Se essa separação, bastante 
simples, não for feita, todo 
o material que poderia ser 
reinserido na economia por 
meio da reciclagem vai acabar 
no aterro. 

A cidade de São Paulo gera 
diariamente mais de 20 mil 
toneladas de lixo - 12 mil de-
las só de resíduos domésticos. 
Só concessionária Ecourbis 
recolhe, diariamente, mais de 
7 mil toneladas de lixo domi-
ciliar nas zonas sul e leste da 
cidade. 

Para saber o horário e data 
em que o caminhão passa 
em sua rua, acesse: www.
ecourbis.com.br/coleta/in-
dex.html . O site também 
informa o horário da coleta 
tradicional. 

to: 3091-8238 ou 3091-8237. 
Alguns dos equipamentos 
aceitos são: CDs, DVDs, CPU, 
impressoras, monitores, mou-
ses, scanners, teclados, telefo-
nes, celulares e webcams.

O Governo Federal tam-
bém mantem um projeto para 
equipar bibliotecas e outros 
espaços educacionais com 
computadores doados e re-
ciclados por Ongs parceiras. 

Para doar, é preciso encami-
nhar ofício descrevendo o 
material para o Departamen-
to de Projetos de Infraestru-
tura de Telecomunicações e 
Banda Larga- Esplanada dos 
Ministérios, Bloco R, anexo. 
Sala 300- E-mail: desfazimen-
to.setel@mcom.gov.br. Assun-
to do e-mail: Desfazimento de 
Bens de Informática - (nome 
do órgão)
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Já no próximo domingo, 1 
de agosto, estabelecimentos 
comerciais e de prestação de 
serviços estão liberados para 
abrir as portas entre 6h e meia 
noite, com limite de até 80% de 
sua capacidade. Depois, em 
17 de agosto, se os índices de 
combate à pandemia se man-
tiverem estáveis, o comércio 
estará liberado para atender 
todo o público. 

Ainda não há detalhamen-
to sobre eventos, que por 
enquanto continuarão acon-
tecendo em formato de testes 
e o Governo desaconselha 
aglomerações, mas ao que 
parece, a “quarentena” que 
teve início em 20 de março do 
ano passado e seguiu várias 
prorrogações está fi nalmente 
chegando ao fi m. 

“Continuamos passo a pas-
so, de forma segura, fl exibili-
zando e voltando ao normal”, 
declarou Doria. “São Paulo 
teve uma queda substancial 
de casos, internações e, feliz-
mente, de óbitos, porque aqui 
seguimos protocolos de saúde 
e a orientação da medicina”, 
completou. O Governador 
também confirmou o fim do 
toque de recolher durante as 
madrugadas.

A capacidade máxima de 
ocupação permitida nos es-
tabelecimentos, atualmente 
em 60%, sobe para 80%. O uso 
obrigatório de máscara em 
ambientes de acesso público, 
distanciamento mínimo de um 
metro e respeito a protocolos 
de higiene estão mantidos.

O acesso de clientes a sho-
ppings, galerias, lojas de rua, 
bares e restaurantes deverá 
ser interrompido às 23h, com 
atendimento permitido até 
meia-noite. Todas as ativida-

des econômicas devem obede-
cer aos protocolos setoriais de 
segurança sanitária previstos 
no Plano SP (saopaulo.sp.gov.
br/planosp/).

Eventos e casas noturnas
Eventos que geram aglo-

merações – casas noturnas, 
shows de médio e grande 
porte, competições esportivas 
com público, etc – continuam 
proibidos, com possibilidade 
de reabertura condicionada 
aos resultados de eventos mo-
delo sob supervisão das autori-
dades de saúde e averiguação 
pelo Centro de Contingência 
do coronavírus.

O Governo do Estado man-
tém a recomendação de esca-
lonamento de horários para 
entrada e saída de trabalhado-
res dos setores de comércio, 
serviços e indústrias. Também 
seguem liberadas as celebra-
ções individuais e coletivas em 
igrejas, templos e espaços reli-
giosos, sob rígido cumprimen-
to de protocolos de higiene e 
distanciamento social.

Retomada segura
Se a contenção da pande-

mia e os reflexos da vacina-
ção continuarem positivos, o 
Governo do Estado já planeja 
avançar da fase de transição 
para a etapa de retomada se-
gura a partir de 17 de agosto.

A partir da segunda quinze-

na de agosto, a expectativa é 
eliminar todas as restrições de 
horário e liberar atendimento 
presencial com capacidade de 
100%, mas com manutenção 
das regras para máscaras, 
distanciamento e protocolos 
de higiene.

Vacinação antecipada
Também para garantir que 

a pandemia se mantenha sob 
controle, o Governo anunciou 
que vai novamente antecipar o 
calendário de vacinação, ainda 
não detalhado (ano a ano). 

Quem tem entre 28 e 29 
anos pode se vacinar a partir 
desta sexta (30/07). Quem 
tem entre 25 e 27 anos poderá 
se imunizar a partir de 5 de 
agosto. As pessoas com idades 
entre 18 e 24 anos serão vaci-
nadas a partir de 10 de agosto.  

A imunização dos adoles-
centes de 12 a 17 anos será 
antecipada para 18 de agosto, 
quando, começa a imunização 
com a priorização dos que pos-
suem defi ciências, comorbida-
des, gestantes e puérperas. 

Os demais adolescentes 
poderão se vacinar na sequên-
cia. Entre 30 de agosto e 5 de 
setembro será a vez dos que 
têm idade de 15 a 17 anos. 

Na sequência, os que têm 
de 12 a 14 anos serão imuni-
zados no período de 6 a 12 de 
setembro.

•SAÚDE

Depois de 17 meses, quarentena 
deve terminar em agosto no Estado

Desde segunda, 26, 70 das 
130 unidades dos Telecentros já 
estão abertas ao público. A re-
abertura do serviço vem sendo 
feita de forma gradual desde 
o dia 5 de julho, quando as 
primeiras 5 unidades foram re-
abertas. Esta semana, mais 25 
unidades voltaram a funcionar. 
“A essência do nosso trabalho 
é a inclusão digital, que é uma 
ferramenta fundamental para 
a inclusão social. Reabrir os te-
lecentros é muito importante, 
pois eles oferecem acesso qua-
lifi cado à internet, permitindo 
que as pessoas possam resol-
ver as mais diversas questões”, 
afi rmou o secretário municipal 
de Inovação e Tecnologia, Juan 
Quirós, em visita ao Telecentro 
Instituto Jô Clemente, na Vila 
Clementino, zona sul da cidade, 
reaberto na última semana.

A superintendente do Insti-
tuto Jô Clemente, Daniela Men-
des, falou sobre a importância 
do Telecentro para a comuni-
dade. “Nós atendemos crian-
ças e jovens com deficiência 
intelectual e a inclusão social, 
digital e profi ssional promovida 
pelo Telecentro é fundamen-
tal para que eles conquistem 
autonomia e possam elaborar 
seus projetos de vida”. Danie-
la lembrou que o Telecentro 
Instituto Jô Clemente atende 
também as famílias das pesso-
as com defi ciência intelectual e 
a comunidade do entorno.

Fechados desde março por 
conta da pandemia, os Tele-
centros que forem sendo rea-
bertos gradativamente funcio-
narão inicialmente com 35% da 
capacidade e respeitando to-
das as regras sanitárias do com-
bate à Covid 19. Por enquanto, 

os Telecentros vão funcionar 
das 10h às 14h e somente com 
agendamento prévio, que pode 
ser feito pelo 156 (telefone, site 
ou app). Para mais informações 
sobre os serviços oferecidos 
pela Secretaria Municipal de 
Inovação e Tecnologia basta 
procurar os serviços do 156 
ou acessar www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/
inovacao.

Veja os endereços de alguns 
telecentros já em atendimento 
presencial. Tire dúvidas sobre 
horários e requisitos pelos te-
lefones indicados.

Cantinho Feliz: Rua Mauro, 
807 - Plan. Paulista - 5585-3339

Telecentro EFORT 10h às 
14h (sáb não funciona) - Rua 
Cubatão 971 - Vila Mariana, 
5549-6313

J ô  C l e m e n t e  ( A n t i g a 
APAE): Rua Loefgreen, 2109, 
Vila Clementino, 5081-6230

Telecentro Vila Carioca 
10h às 14h (sáb das 09h às 
13h) Avenida Carioca, 85 - Vila 
Carioca - F: 2068-3273

Telecentro Batuquedum 
10h às 14h (sáb das 09h às 
13h) Rua Henri Laube, 58 B - 
Pq Independência -5831-0300

UNIBES: Rua Cristina To-
más n° 160 - Bom Retiro - f: 
3221-7429

Bezerra de Menezes: Av. 
Prefeito Fábio Prado, n° 15 - 
Vila Mariana - f: 5084-0354

Unas Mina - Rua da Mina, 
38 - Cidade Nova Heliópolis - 
2274-5978 

Acessa Unas Lagoa- Rua 
Flor do Pinhal, 02 - Heliópolis 
- 2219-2821

CEU Campo Limpo- Aveni-
da Carlos Lacerda, 678 - Vila 
Pirajussara, (11) 5843-4835

 CEU Meninos - Rua Barbi-
nos, 111 - São João Climaco (11) 
2945-2507

 CEU Parelheiros- Rua José 
Pedro de Borba, 20 - Jd Novo 
Parelheiros, (11) 5926-6930

CEU Guarapiranga  Estrada 
da Baronesa, 1120 - Parque 
Bologne, (11) 3397-9577

CEU Casa Blanca  Rua João 
Damasceno, 85 - Jardim Pau-
lista, (11) 5519-5243

CEU Cidade Dutra  - Aveni-
da Interlagos, 7350 - Cidade 
Dutra, (11) 5668-1919

Telecentro AEB 10h às 14h 
(sáb das 09h às 13h) Rua Luiz 
de Oliveira, 140 - Capão Re-
dondo - 5824-2949

Telecentro Jardim Autó-
dromo 10h às 14h (sáb das 
09h às 13h) Rua Nossa Senho-
ra Aparecida, 01 - Interlagos 
- 5669-1065

Telecentro Sobei 10h às 

•EDUCAÇÃO

Com cursos gratuitos de informática, 
telecentros já têm aulas presenciais

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 

https://apps.apple.com/br/app/e-saudesp/id1534036982
https://jornalzonasul.com.br/quarentena-pode-acabar-em-agosto/
http://www..cozywiork.com.br
https://jornalzonasul.com.br/telecentros-ja-tem-aulas-presenciais/
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Como se proteger da infl ação? 

Trata-se de um titulo públi-
co de renda fi xa, que é atrela-
do diretamente ao índice que 
mede a infl ação nos alimentos 
e itens de necessidade básica.

Esse título te garante uma 
rentabilidade acima da infla-
ção no longo prazo.

Ou seja, mesmo se a infl a-
ção não parar de subir, o ren-
dimento desse investimento 
será ainda maior.

Vale ressaltar que você só 
poderá retirar o valor investido 
na data do vencimento.

Ele está disponível em to-

das as corretoras de valores 
e o valor inicial para investir é 
menos que 100 reais.

Comece o quanto antes a 
cuidar melhor do seu dinheiro, 
com o aumento da inflação, 
fica cada vez mais caro não 
fazer nada ou deixar na pou-
pança..

Siga: renanfreitas

* Renan Freitas, CFEd®
(Certifi ed Financial Educator)

Siga em instagram.com/
focanoaporte

•TURISMO E LAZER

Parques podem receber mais 
público e por horário estendido

A vacinação avança, os ca-
sos de covid - em especial gra-
ves, internações e óbitos - e 
as regras de isolamento social 
são flexibilizadas. A tendên-
cia é que, aos poucos e ainda 
seguindo protocolos de segu-
rança, trabalho e aulas voltem 
a ocorrer presencialmente ou a 
interação social aumente. Nes-
se cenário, a atividade física e o 
contato com a natureza têm se 
mostrado essenciais para man-
ter saúde do corpo e mente. 

Com o anúncio dessa sema-
na das futuras fl exibilizações, 
o Governo do Estado infor-
mou ainda que a partir deste 
domingo, 1 de agoso, os par-
ques urbanos e unidades de 
conservação estaduais voltam 
a operar em horário integral. 
A lista completa de áreas ver-
des com visitação liberada e 
seus respectivos horários está 
disponível no site da Secreta-
ria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente (infraestruturameio
ambiente.sp.gov.br ).

Municipais
Já desde o sábado passa-

do, 24 de julho, também os 109 
parques municipais estão seus 
horários ampliados até 23h. 
Vale ressaltar que continua 
obrigatório o uso de máscara 
e o respeito à regra de dis-
tanciamento social, além dos 
bebedouros que permanecem 
interditados. É realizada a con-
tagem de frequentadores na 
entrada dos parques.

A Secretaria do Verde e 
do Meio Ambiente (SVMA) 
orienta os frequentadores 
quanto às restrições, a fi m de 
conter qualquer tipo de aglo-
meração nos espaços. O uso 
dos parquinhos infantis e equi-
pamentos de ginástica estão 
autorizados, mas a Secretaria 
do Verde e Meio Ambiente re-
comenda que sejam utilizados 
com consciência, e que os fre-
quentadores evitem a prática 
de atividades em grupo que 
possam causar aglomerações 
no interior dos parques. 

Já a Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer (SEME) 
informou que os Centros Es-
portivos e os Clubes da Co-
munidade (CDCs) estão auto-
rizados a funcionar em seus 
horários tradicionais. O CERET 
e o Parque das Bicicletas vão 
estar abertos das 6h às 22h 
novamente. Nos Clubes da 
Comunidade (CDCs), cada ad-
ministrador do equipamento 
poderá definir o horário de 
funcionamento.

A SEME lembra que a prá-
tica de esportes coletivos 
permanece proibida nos CEs 
e CDCs. Os equipamentos 
deverão ser usados majori-
tariamente para caminhadas 
e esportes individuais como 
tênis, gateball e corridas. Além 
do Parque das Bicicletas, a Se-
cretaria Municipal de Esportes 
e Lazer passa a permitir ao 
paulistano andar de bike nos 

Centros Esportivos, inclusive 
no CERET, desde que os equi-
pamentos tenham áreas pró-
prias para a prática do esporte.

As equipes de segurança e 
da administração não permiti-
rão aglomerações. A lotação 
máxima permitida passa a ser 
de 80%. Os usuários deverão 
respeitar os protocolos sanitá-
rios. O atendimento ao público 
(tais como atendimento na 
Secretaria, atendimento ao 
munícipe pelo Coordenador, 
entre outros) será realiza-
do através de agendamento 
prévio via telefone do Centro 
Esportivo.

Futuro
O Governo do Estado tam-

bém anunciou que em 17 de 
agosto deve ser anunciada, a 
se manter o ritmo de queda 
na infecção por Covid, a auto-
rização para utilização integral 
dos estabelecimentos comer-
ciais e também dos parques 
e equipamentos esportivos 
ou culturais. Eventos e casas 
noturnas ainda serão avaliados 
por uma agenda de testes. 

Tanto a Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer quanto 
a do Verde e Meio Ambiente 
informaram que a eventual 
fl exibilização para prática de 
esportes coletivos ou libera-
ção de presença até 100% nos 
equipamentos será estudada 
e anunciada apenas quando 
as novas regras forem confi r-
madas.  

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 

Basicamente, a inflação é 
um índice que representa o 
aumento dos preços de bens 
e serviços. O conceito envol-
ve não apenas o aumento de 
itens específi cos, mas o valor 
médio dos produtos de con-
sumo em um determinado 
período de tempo. 

Os cálculos da infl ação são 
ponderados de acordo com 
o peso de cada item no orça-
mento familiar. Em outras pa-
lavras, não apenas a mudança 
no preço de cada mercadoria 
deve ser considerada, mas 
também a importância de cada 
mercadoria no consumo da 
população 

De forma bem simples, seu 
dinheiro está perdendo valor a 
cada mês que passa.

E sinto te dizer que isso é 
inevitável, não temos como 
evitar sua perda de valor, mas 
tem uma forma de você se 
proteger.

Os maiores instrumentos 
de proteção do seu capital são 
os investimentos. 

E existe um em específi co 
que é extremamente seguro 
e feito para você evitar a des-
valorização do seu patrimônio: 
Chama-se Tesouro IPCA+

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

•ARTIGO - FINANÇAS

Por Renan Freitas*

•GASTRONOMIA

Abraccio, Outback, Coco 
Bambu, Madero, Fogo Bravon, 
General Prime Burger, Tahin, 
Pecorino, Ritz, Ráscal, Por-
terhaouse Beer Steak Burger... 
O Market Place, shopping lo-
calizado na Zona Sul, é conhe-
cido pela praça de alimentação 
diversifi cada e que permite um 
tour gastronômico internacio-
nal, com opções inspiradas em 
culinárias de vários pontos do 
planeta. 

 Com uma rede gastronô-
mica abrangente que vai do 
hambúrguer gourmet até a 
culinária mediterrânea, o em-
preendimento  está com uma 
ação promocional especial que 
vai até 15/08. Os consumidores 
que realizarem compras no 
valor mínimo de R$ 100,00, nas 
operações de alimentação, ga-
nharão isenção de duas horas 
no estacionamento comum 
(self parking).

A campanha foi criada com 
o objetivo de oferecer aos 
frequentadores do shopping 
uma experiência agradável 
nos restaurantes, no período 
do jantar, seguindo todos os 

Shopping na zona sul oferece 
estacionamento grátis para jantar

protocolos de segurança. Além 
disso, oferecer um benefício 
adicional aos clientes que jan-
tarem no empreendimento, 
utilizando o estacionamento 
gratuitamente.

Para ganhar as duas horas 
no estacionamento comum 
(Self Parking), a pessoa deve 
consumir nas operações de ali-
mentação do Shopping Market 
Place das 18h às 23h. Vale tanto 
para consumo em restaurantes 
quanto praça de alimentação 
e cafés.

A cortesia deve ser utilizada 
no mesmo no dia do consu-
mo. Para clientes Sem Parar, 

Conectcar e outras cobranças 
automáticas, devem retirar o 
cartão no guichê da cancela, 
antes da entrada do veículo 
no estacionamento e, após a 
visita, ir ao caixa na Alameda de 
Serviços para validação.

O Shopping Market Place 
funciona de segunda a sábado, 
das 10h às 22h. Domingos e 
feriados, das 14h às 20h. Ali-
mentação e restaurantes todos 
os dias, das 11h às 23h. Informa-
ções pelo site: https://iguatemi.
com.br/marketplace/  ou pelo 
número (11) 3048-7000. Siga 
o Shopping no Instagram: @
shoppingmarketplace.
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Casas de repousoOdontologia

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

• ESPORTES

Olimpíadas inspiram? Descubra roteiro para praticar esportes
Mais do que torcer, as Olim-

píadas podem servir para 
inspirar muita gente - crian-
ças especialmente, mas não 
somente. Seja para sair do 
sedentarismo, melhorar a saú-
de ou mesmo para se tornar 
um atleta profi ssional, há um 
roteiro na zona sul paulista-
na perfeito para quem está 
acompanhando os jogos e se 
encantou com nossos recen-
tes medalhistas. 

Skate
Estima-se que o skate já 

atraia mais de um milhão de 
pessoas só na capital paulista, 
que quer se tornar a capital 
mundial do skate e já sediou 
campeonatos internacionais.

Para abraçar os adeptos do 
skate, a cidade de São Paulo 
conta com pistas desde o 
nível iniciante ao profi ssional. 
Elas estão presentes nos Cen-
tros Educacionais Unifi cados 
(CEUs), em praças e parques.

Uma das pistas famosas 
está no Parque da Indepen-
dência, palco do tradicional 
campeonato Independência 
ao Longboard, no Ipiranga. 
O Parque fi ca na Avenida Na-
zaré, s/n.

Outra ótima pedida é a 
Pista do Parque do Chuvisco, 
inaugurada em 2019. Ela conta 
com 29 obstáculos e ocupa 
uma área de 1.420m² de pista 
plana e 750m² de pista incli-
nada, totalizando 2.170m².  
Trata-se de um dos maiores 
espaços destinados à prática 
em São Paulo.

O projeto arquitetônico foi 
assinado pela Pug Skateparks 
(empresa do campeão mun-
dial de skate Murilo Peres), 
que priorizou o aspecto fl ow 

park,  formado por uma área 
de circuito horizontal com 
obstáculos (plaza), integrada 
a um circuito de transições 
(skate park). As duas incor-
porações são modalidades 
olímpicas.

O Parque do Chuvisco fi ca 
na Rua Ipiranga, 792, no Jar-
dim Aeroporto e a pista fi ca ao 
lado, junto à Avenida Jornalis-
ta Roberto Marinho. 

Algumas recomendações 
devem ser lembradas para 
quem quer se aventurar no 
skate em 2021. Além do uso de 
equipamentos de segurança, 
como capacete, cotoveleiras, 
joelheiras e luvas, é impor-
tante lembrar de manter os 
cuidados com a pandemia, 
verifi cando os horários de fun-
cionamento dos locais, além 
de usar máscara, respeitar 
o distanciamento social, dar 
preferência a espaços abertos 
e com pouca lotação e higieni-
zar as mãos e equipamentos 
sempre que necessário.

BMX - Bicicross
Outro endereço a ser des-

coberto é a PumpTrack recém 
inaugurada no Parque das 
Bicicletas (Alameda Iraé, 35). 
Composta por lombadas que 
possibilitam acelerar a bici-
cleta sem o uso dos pedais, a 
pump track pode ser utilizada 
por ciclistas, patinadores, ska-
tistas, usuários de patinetes e 
cadeirantes. Como possui dois 
níveis de percurso, também 
pode ser frequentada por 
iniciantes e crianças. É preciso 
ter bicicleta própria.

Também chamado de BMX, 
esse esporte começou a ser 
praticado no fi nal da década 
de 1950 na Europa e tornou-

-se popular nos anos 1960 
e 1970 na Califórnia (EUA). 
Existem duas modalidades: o 
racing (corrida) e o freestyle 
(manobras).

Centro Olímpico de 
Treinamento e Pesquisa
Ali do lado do Parque das 

Bicicletas, existe o Centro 
Olímpico de Treinamento e 
Pesquisa. Diferente das dicas 
anteriores, esse é para quem 
quer ir além e investir em al-
gum esporte. 

Há mais de 45 anos, a Pre-
feitura investe em treinamen-
to de ponta para atletas, no 
Centro Olímpico Municipal, 
administrado pela Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. 
Além do espaço físico, o local 
também oferece equipes mul-
tidisciplinares para aumentar 
o rendimento dos jovens que 
começam a carreira nas com-
petições. 

 Atualmente, o local é ge-
renciado pelo ex-atleta Tiago 
Camilo, que já foi campeão 
mundial no judô. Para ele, o 
Centro Olímpico tem toda 
a estrutura necessária para 
treinar atletas de alto rendi-
mento.

Também recebeu há pouco 
tempo novos equipamentos 
para melhorar o rendimento 
dos atletas, como tablets que 
acompanham o desempenho. 

Novas barras assimétricas, 
vindas diretamente da Alema-
nha, para o treinamento dos 
ginastas, e kits de levantamen-
to de peso que serão usados 
pelas equipes de ginástica, 
atletismo e luta olímpica são 
outras aquisições recentes.

O Centro Olímpico tem 
uma agenda de peneiras para 

as mais diversas modalidades 
e é especial referência em 
algumas modalidades do atle-
tismo, luta e futebol feminino. 
Mas, durante a pandemia o 
cronograma foi alterado - para 
informações, ligue 3396.6452

Fica na Avenida Ibirapuera, 
1315, também com entrada 
pela Rua Pedro de Toledo, 
1653, ao lado da estação AACD 
Servidor - Linha Lilás do metrô. 

Centro de Treinamento 
Paraolímpico

O Centro de Treinamento 
Paraolímpico Brasileiro está 
localizado no Parque Fontes 
do Ipiranga, junto à Rodovia 
dos Imigrantes, perto da es-
tação Jabaquara.

Moderno e construído com 
verbas federais e estaduais, 
o CPB tem instalações espor-
tivas indoor e outdoor que 
servem para treinamentos, 
competições e intercâmbios 
de atletas e seleções em 15 
modalidades paralímpicas: 
atletismo, basquete, esgrima, 

rúgbi e tênis em cadeira de 
rodas, bocha, natação, futebol 
de 5 (para cegos), futebol de 
7 (para paralisados cerebrais), 
goalball, halterofi lismo, judô, 
tênis de mesa, triatlo e vôlei 
sentado.

Conta com alojamento e 
instalações completas. O Cen-
tro de Treinamento normal-
mente pode ser visitado de 
segunda a sexta-feira. Para 
informações sobre as visitas 
durante a pandemie e agen-
damento, entre em contato 
no e-mail: atendimento.ct@
cpb.org.br.

Escola Paralímpica
O Centro Paralímpico Brasi-

leiro no Jabaquara ainda conta 
com a Escola Paralímpica de 
Esportes do Comitê Paralímpi-
co Brasileiro (CPB). O objetivo 
é promover a iniciação de 
crianças com defi ciência física, 
visual e intelectual na faixa 
etária de 10 a 17 anos em oito 
modalidades paralímpicas. As 
atividades são realizadas no 

Centro de Treinamento Para-
límpico, no quilômetro 11,5 da 
Rodovia dos Imigrantes, em 
São Paulo.

É importante ressaltar que 
podem participar apenas re-
sidentes na cidade de São 
Paulo e municípios vizinhos, e 
que estejam matriculadas em 
rede de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação 
(MEC). O CPB já tem cadas-
trados mais de 700 alunos, 
e cerca de 500 frequentam 
as aulas, desde o início das 
atividades

As inscrições podem ser 
feitas pessoalmente ou pelo 
e-mail  escolaparalimpica@
cpb.org.br, contendo idade, 
tipo de defi ciência e a cidade 
de residência ou pessoalmen-
te no CT Paralímpico (Rodovia 
dos Imigrantes, km 11.5, São 
Paulo), com o departamento 
de Coordenação de Esporte 
Escolar. 

O telefone para contato é 
(11) 4710 4217. 

https://jornalzonasul.com.br/inspire-se-nas-olimpiadas-e-siga-roteiro-na-zona-sul/
file:///Users/anacoluccio/Documents/3034/s//wa.me//5511971372147
https://pt-br.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes/
https://www.casaderepousoadonai.com.br/
http://www.prosangue.sp.gov.br/doacao/agende.html
https://wa.me//5511954308195
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O SOS Racismo, serviço cria-
do há 27 anos na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo 
para o recebimento e envio de 
denúncias de discriminação, 
preconceito e intolerância aos 
órgãos competentes, retomou 
os atendimentos presenciais 
durante toda a semana.

Em razão da pandemia, o 
serviço estava restrito às quar-
tas-feiras. Com o retorno, o 
atendimento presencial estará 
disponível de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h, no Palácio 
9 de Julho, sede da Assembleia 
Legislativa, na Avenida Pedro 
Álvares Cabral, s/n - em frente 
ao Parque do Ibirapuera..

O quadro de colaboradores 
do órgão também vai aumen-
tar com a chegada de novos 
funcionários e estagiários. Seis 
pessoas farão parte da equipe 
para prestar apoio à população.

Roberto Santos, que coor-
dena o órgão, afi rma que o SOS 
Racismo deve ter seu trabalho 
otimizado por estar entre as 
prioridades da Mesa Diretora 
da Casa. “Nesses tempos de 
barbárie que estamos vivendo, 
nós precisamos nos preocupar 
com os mais vulneráveis e essa 
Mesa Diretora está de parabéns. 
Desde que assumi (a coorde-
nadoria do serviço), eu tenho 
encontrado apoio de muitos 
deputados”, afi rma.

De acordo com Santos, o 
SOS Racismo registrou cresci-
mento nas ocorrências recebi-
das durante a pandemia. Antes 
da crise sanitária eram, em mé-
dia, 100 denúncias mensais em 
todo o Estado. Agora a média 
é de 212 por mês, afi rma o coor-
denador. No entanto, segundo 

ele, 76% das pessoas não conse-
guem provar o crime ou classi-
fi cam equivocadamente casos 
de injúria e racismo, sendo que 
a injúria racial é cometida quan-
do alguém ofende a dignidade 
alheia, se dirigindo a elementos 
como raça, cor, etnia, religião e 
origem. Já o racismo é algo mais 
amplo e acontece, por exemplo, 
quando pessoas são impedidas 
de ter acesso a estabelecimen-
tos ou vagas de emprego em 
razão da cor da pele.

As penalidades também são 
diferentes. Enquanto casos de 
injúria podem ser punidos pe-
nalmente com um a três anos 
de reclusão mais multa, e pres-
crevem em oito anos, o racismo 
é inafi ançável e não prescreve 
com o passar do tempo.

Para que a falta de instru-
ções não prejudique o anda-
mento das denúncias, que no 
caso são registradas por meio 
de boletins de ocorrência, o SOS 
Racismo oferece ainda orien-
tação jurídica às vítimas. Além 
disso, está em curso a realização 
de convênios com universidades 
federais e privadas para que 
essas pessoas tenham acompa-
nhamento psicológico.

De acordo com Roberto 
Santos, o SOS Racismo deve 

passar por uma reestruturação 
para que o serviço seja otimiza-
do, incluindo também atuações 
conjuntas com a Defensoria Pú-
blica e o Ministério Público. “A 
reestruturação está planejada 
para dar visibilidade ao serviço 
do SOS Racismo prestado pela 
Alesp com novas parcerias e 
funcionalismo profi ssional ade-
quado às vítimas, e posterior-
mente dando um salto de quali-
dade e equidade racial”, afi rma.

Segundo o 1° Subdefensor 
Público-Geral, Rafael Pitanga 
Guedes, há um objetivo em co-
mum de construir esse trabalho 
de cooperação entre Defensoria 
Pública e SOS Racismo de modo 
a “somar forças”.

O SOS Racismo promove 
também atividades, como se-
minários, palestras, cursos, en-
contros com a presença de 
representantes do movimento 
negro, especialistas de diferen-
tes áreas e refl exões sobre mé-
todos e políticas públicas para a 
promoção de igualdade racial, 
além da Semana da Cultura 
Negra na Alesp, que conta com 
debates, ofi cinas, homenagens 
e o Prêmio Zumbi dos Palmares 
voltado ao reconhecimento de 
pessoas que atuam pelo comba-
te à discriminação racial.

•SERVIÇO

SOS Racismo retoma atendimento 
presencial na Assembleia Legislativa

•SOLIDARIEDADE

O Hemocentro do Hospital 
São Paulo, hospital universitá-
rio (HSP/HU Unifesp), está pre-
cisando de doação de sangue 
para reabastecer os bancos. 
São necessários todos os tipos 
sanguíneos, em especial, o A 
e o O negativos. Há também 
outras regiões com locais de 
coleta, como os hospitais ge-
rais de Pirajussara, Guarulhos 
e Diadema.

“Normalmente, julho é um 
mês de baixa doação em de-
corrência das férias escolares 
e das baixas temperaturas, e a 
previsão para o mês é coletar 
cerca de 8% a menos que a 
média do primeiro semestre e 
cerca de 23% a menos em rela-
ção a junho. Por isso, estamos 
tendo problemas no suporte 
transfusional ao Hospital São 
Paulo”, explica Denys Fujimo-

Na Vila Clementino, hemocentro da 
Unifesp precida de doação de sangue

to, médico Hemoterapêuta 
e responsável pelo Setor de 
Coleta do Hemocentro do HSP/
HU Unifesp.

Para doar, é necessário ter 
entre 16 e 69 anos, pesar mais 
de 50 kg, estar em boas condi-
ções de saúde e alimentado. 
Não devem doar temporaria-
mente pessoas com sintomas 
de gripe ou resfriado. Confi ra 
outras informações na Cartilha 
de Doação de Sangue do He-
mocentro do HSP/HU Unifesp.

Para preservar a saúde dos 
doadores diante da pande-
mia do novo coronavírus, os 
atendimentos estão sendo 
previamente agendados. O 
agendamento pode ser feito de 
segunda a sexta-feira,das 8h às 
17h30, e aos sábados, das 8h às 
12h (exceto feriados), pelo tele-
fone (11) 5576-4240 (opção 1).

Serviço:
Hemocentro HSP/HU Uni-

fesp
Endereço: Rua Dr. Diogo 

de Faria, 824 - Vila Clementino, 
São Paulo/SP

Horário de funcionamento: 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h30, e aos sábados, das 
8h às 12h30 (exceto feriados)

Faça o seu agendamento: 11 
5576-4240 (opção 1)

Outros locais de coleta:
- Hospital Geral de Pirajus-

sara
Av. Ibirama, 1214 - Jd. são 

Judas
- Hospital Geral de Guaru-

lhos
Alameda do Lírios, 200 - 

Parque CECAP
- Hospital Geral de Diadema
Av. José Bonifácio, 1641 - 

Serraria
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https://jornalzonasul.com.br/sos-racismo-retoma-atendimento-presencial-na-assembleia-legislativa/
https://jornalzonasul.com.br/hemocentro-na-vila-clementino-precisa-de-doacoes-de-sangue/
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