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Celebrar Dia dos Pais em 2021 
pode ter sabor especial, 
de reencontro e boas conversas
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Há 20 anos, ILP promove 
cursos para formar lideranças

Já ouviu falar no Instituto 
Legislativo Paulista? Localiza-
do junto à Assembleia Legis-
lativa - em frente ao parque 
Ibirapuera, o ILP foi criado há 
20 anos para oferecer cursos 
e ofi cinas, promover seminá-
rios, congressos e conferên-
cias que fomentam a atuação 
política, cidadania e conhe-
cimento. Todas as ativida-
des são gratuitas.  P����� 2
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Museu de Arte Moderna tem 
quatro exposições já abertas 
para visitação. Domingo é grátis

Veja 
ofertas na 
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Adolescentes serão prejudicados?
O público que está re-

cebendo vacinas contra 
Covid é cada vez mais jo-
vem - nessa sexta, 6, serão 
as pessoas de 25 anos, 
na capital paulista. E já a 
partir do dia 20 de agosto, 
receberiam o imunizante 
adolescentes com idade 
entre 12 e 17 anos, grávidas 
ou com comorbidades. 
Mas, há o risco de esse 
calendário atrasar - segun-
do o Governo do Estado 
de São Paulo porque o 
Governo Federal está re-
tendo doses da vacina Pfi -
zer - única autorizada para 
uso em menores de idade 
- que caberiam a São Pau-
lo. Com o retorno das au-
las presenciais, a situação 
gera insegurança. P����� 5
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Quer mudas de árvores 
grátis? Viveiro oferece cinco!

A Prefeitura quer esti-
mular a arborização urbana 
- seja em calçadas e áreas 
públicas, seja em quintais, 
jardins e áreas comuns de 

condomínios. No entanto, é 
preciso cautela para que não 
sejam plantadas árvores ina-
dequadas ao meio urbano. 
Para evitar problemas, o Vi-

veiro Manequinho Lopes, no 
Ibirapuera, orienta e oferece 
mudas ideais para o plan-
tio - até cinco por pessoa 
- gratuitamente. P����� 2
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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 

Muitos desconhecem, mas 
na Assembleia Legislativa - 
que fi ca ali em frente ao Par-
que do Ibirapuera, na divisa 
entre os distritos Vila Mariana 
e Moema,  funciona também 
o Instituto Legislativo Paulista 
(ILP), que oferece diversos 
cursos gratuitos relacionados 
a política, gestão pública e 
assuntos correlatos. Embora 
seja bastante procurado por 
funcionários públicos e pes-
soas que atuam  na política, 
o ILP é aberto ao público em 
geral. 

Agora,  está com a agen-
da aberta para eventos no 
mês de agosto. Inclui cursos, 
seminários, eventos e deba-
tes, com temas diferentes e 
todos abertos ao público. Por 
enquanto, os eventos estão 
acontecendo em ambiente 
virtual (online): uma oportu-
nidade para quem tem difi-
culdades em frequentar pre-
sencialmente por questões de 
saúde, horário, mobilidade... E 
também para descobrir como 
funciona o ILP.

Os temas dos eventos se-
rão: A análise de impacto 
legislativo; Saúde, vulnerabi-
lidades e direitos humanos; 
Políticas públicas para o de-
senvolvimento sustentável 
do Estado de São Paulo; Com-
pliance, LGPB e administração 
pública; A lei de licitações e 
contratos administrativos; Re-
fl exões sobre o pensamento 
ético-político; congresso “O 
novo marco regulatório do 
saneamento básico”; Os de-
safi os contemporâneos do di-
reito constitucional estadual. 

No momento todos os 
cursos estão com as inscri-

ções abertas, que podem ser 
realizadas no próprio site do 
ILP. O primeiro já teve início, 
em 3 de agosto, e o último, 
um debate, com início em 25 
de agosto. 

A certifi cação dos cursos 
ocorre após o preenchimento 
da avaliação virtual, que conta 
como presença no caso de 
cursos online, e enviada por 
e-mail ao fi m do evento. 

O material do curso é de 
responsabilidade de cada 
palestrante, caso decida ser 
divulgado o material fi cará no 
site do ILP na aba “arquivos”. 
Os eventos gravados ficam 
disponíveis no canal do ILP do 
YouTube: https://www.you-
tube.com/channel/UC0bVh_-
-km7mk0feCLTYgs8A . 

O Instituto Legislativo Pau-
lista é o órgão da Alesp res-
ponsável por oferecer cursos 
abertos e gratuitos a todos os 
cidadãos, foi criado em 2001. 

Confi ra a seguir a lista de 
eventos que ainda não tive-
ram início. Para mais informa-
ções consulte al.sp.gov.br/ilp/
cursos-eventos/. 

- IPT +ILP - Conferência 
políticas públicas para o de-
senvolvimento sustentável 
do estado de São Paulo.Início: 

09/08, das 15h às 17h. 800 va-
gas: 800. Inscrições até  06/08. 

Seminário - ILP complian-
ce, LGPD e administração 
pública . Data: 12/08, das 17h 
às 19h. 300 vagas. Inscrições 
até 10/08/2021 

Ciclo de conferências: A 
lei de licitações e contratos 
administrativos (Lei 14.133/21) 
Módulo 1: A Lei 14.133/2021 - 
Aspectos gerais . Data de iní-
cio: 16/08, das 17h às 19h. 500 
vagas . Inscrições até 15/08. 

Seminário: Dante Alighie-
ri após 700 anos: reflexões 
sobre o pensamento ético-
-político  Data: 19/08, das 17h 
às 19h . 250 vagas. Inscrições 
até 17/08.

Congresso “O novo marco 
regulatório do saneamento 
básico” . Data: 23/08. Horário: 
14h às 17h . 500 vagas. Inscri-
ções até 22/08.

Debate: Ciclo direito cons-
titucional estadual: primeira 
conferência: Os desafi os con-
temporâneos do direito cons-
titucional estadual.  Data de 
início: 25/08, das 17h às 19h. 500 
vagas. Inscrições até 24/08.

O ILP fica na Avenida Sar-
gento Mário Kozel Filho, s/n 
- junto ao prédio da Assembleia 
Legislativa. Site: al.sp.gov.br/ilp

•EDUCAÇÃO

Instituto Legislativo Paulista oferece 
cursos gratuitos há duas décadas

PPI 2021
Programa de Parcelamento Incentivado.

Para ajudar os contribuintes que estão em débito,  
a Prefeitura de São Paulo lança o Programa de  
Parcelamento Incentivado – PPI 2021. Um programa  
que oferece a regularização de débitos atrasados,  
como IPTU e ISS, inclusive os inscritos na Dívida  
Ativa. São diversos benefícios: até 85% de desconto  
nos juros, até 75% de desconto nas multas e até  
120 meses para pagar.

Saiba mais em:
ppi.prefeitura.sp.gov.br

De 12/07 a 29/10

•MEIO AMBIENTE

Arborizar é importante. 
Bairros com muitas árvores, 
plantas, flores são mais va-
lorizados, agradáveis e até 
saudáveis. Mas, as árvores 
também podem causar trans-
tornos se não forem bem es-
colhidas para o ambiente em 
que forem plantadas e causar 
acidentes, entre outros pro-
blemas. Na hora de decidir 
plantar algo em seu quintal 
ou jardim, o ideal é buscar 
orientação adequada.

A boa notícia é que a Pre-
feitura não só oferece essa 
orientação como ainda entre-
ga até cinco mudas, gratuita-
mente, a quem solicitar. Basta 
ligar para o telefone 156. 

O munícipe pode solicitar 
pelo portal 156 até cinco mu-
das de árvores. O público-alvo 
são as pessoas interessadas 
em realizar o plantio em pro-
priedades privadas, compro-
vando o imóvel na cidade de 
São Paulo e mostrando foto 
da área disponível. No caso 
de condomínios, o interessa-
do deverá levar uma carta do 
síndico autorizando o plantio 
e uma cópia da ata de eleição 
do síndico. O prazo máximo 
para o atendimento à solici-
tação é de 30 dias. 

O Viveiro Manequinho Lo-
pes trabalha em média por 
mês com 10 mil mudas de 
espécies nativas, a maioria 
da Mata Atlântica, como pau-
-brasil, ipês branco e amarelo, 
jabuticaba e pitanga. Os mu-
nícipes que desejem as mu-
das devem solicitar junto ao 
Portal e depois comparecer 
na data e horário agendado.

 Se o interesse for realizar 

Viveiro no Ibirapuera fornece 
gratuitamente mudas de árvores

o plantio em calçadas, é ne-
cessário solicitar o serviço de 
Plantio de árvores e passeio 
público/calçada. É aconselhável 
comparecer com veículo aber-
to e mais pessoas para ajudar 
no carregamento das mudas, 
uma vez que elas têm altura 
aproximada de três metros.

“A campanha é super im-
portante porque estimula a 
população a plantar árvores. 
As pessoas poderão acom-
panhar o desenvolvimento e 
assim criar um vínculo com 
elas. As árvores também em-
belezam a paisagem com suas 
fl ores, trazem fauna para o lo-
cal e proporcionam sombras”, 
afirma Priscilla Cerqueira, 
diretora da Divisão de Arbori-
zação Urbana (DAU).

Para solicitar as mudas 
no serviço da Campanha de 
Incentivo Permanente à Arbo-
rização Urbana:

1) Acessar o Portal SP156 
e solicitar o Fornecimento de 
mudas de árvores ao cidadão 
preenchendo o formulário e 
anexando a documentação 
necessária;

2) As informações serão 
analisadas e se for necessá-

rio alguma complementação 
de informações, a solicita-
ção mudará o status para 
“Aguardando complemento 
de informações por parte do 
munícipe”.

3) Nesse caso, é neces-
sário acessar “Minhas solici-
tações” no Portal SP-156, e 
complementar com as infor-
mações solicitadas, através 
do botão “complementar” 
em até 15 dias.

4) Após conclusão da 
análise da documentação, 
a solicitação apresentará o 
status Finalizado e a pessoa 
solicitante receberá e-mail e 
mensagem de texto no celular 
informando os dias e horários 
disponíveis para retirada da(s) 
muda(s) de árvores;

5) O solicitante precisará 
comparecer ao Viveiro Ma-
nequinho Lopes na data e 
horário agendado, para retirar 
a(s) muda (s).

6) Em seguida ao plantio 
das mudas, é necessário en-
viar o relatório de plantio em 
até 10 (dez) dias após a reti-
rada da(s) muda(s), através 
do Portal SP-156 em “Minhas 
solicitações”.

EMIA/Arquivo
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•CULTURA

Dentro do Ibirapuera, Mam é boa 
opção cultural e de lazer na cidade

Procurando uma agenda 
para curtir cultura na cidade, 
com segurança? O Museu de 
Arte Moderna, localizado den-
tro do Parque do Ibirapuera, 
é um dos que já está aberto e 
pode ser visitado - seguindo 
várias regras e protocolos de 
segurança em saúde - pelo 
público. 

Já do lado externo do 
MAM, há o Jardim de Escul-
turas, que pode ser visitado 
a qualquer dia e horário em 
que o parque está aberto e de 
forma gratuita. 

Mas é possível também 
visitar as novas exposições, 
conhecer o acervo ou agen-
dar pesquisas na bibliotea. As 
visitas orientadas ainda estão 
suspensas, mas há muita in-
formação online e boa agen-
da que pode ser conferida 
gratuitamente na rede. 

O Museu está de portas 
abertas sob a marquideo do 
prque,  seguindo as orienta-
ções da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e de órgãos 
brasileiros de Saúde Públi-
ca, tendo desenvolvido um 
protocolo de reabertura que 
garante um retorno seguro 
para o público e para colabo-
radores do museu. 

Exposições
Há quatro exposições em 

cartaz, atualmente, duas de-
las em seus últimos dias. 

“Desafios da modernida-
de – Família Gomide-Graz nas 
décadas de 1920 e 1930”vai 
até 15 de agosto. Clube de 

colecionadores de fotografi a 
do MAM – 20 anos pode ser 
conferida só até 10 de agosto.
Zona da Mata se estende até 
17 de outubro. Projeto parede 
| Campo Fraturado, SOS fi ca 
até 12 de dezembro em car-
taz, assim como Di Cavalcanti 
no MAM: 50 anos x 2 – na 
Biblioteca do MAM

Ingressos online
O acesso ao museu se dá 

por meio de reserva antecipa-
da de ingressos online e com 
hora marcada. Agende sua vi-
sita de terça-feira a domingo, 
das 12h00 às 18h00 (entrada 
até 17h30) com ingressos a 
R$ 20 ou R$ 10 (professores 
e estudants). As visitas aos 
domingos são gratuitas (me-
diante reserva de ingressos) 
e as segundas o museu fecha.

Quem preferir ter acesso  
gratuito durante um ano in-
teiro, participar de atividades 
especiais e ainda apoiar o 
mam em suas iniciativas de 
transformação da sociedade 
por meio da cultura pode inte-
grar o programa Mam Socios

Durante a visita, há orien-
tação para que seja seguido 
um fl uxo único e a equipe do 
museu orienta que  se evite 
uso de bolsas ou mochilas 
grandes. Caso necessário, 
guarda-volumes estarão dis-
poníveis.

O museu disponibilizará 
ao público de acessibilidade 
máscaras para leitura labial e 
luvas descartáveis para ma-
nipulação de obras tácteis 

liberadas ao toque do público. 
Dispositivos de áudiodescri-
ção e similares, de uso com-
partilhado, serão higienizados 
após cada utilização.

Biblioteca
Serão priorizados os aten-

dimentos por canais digitais 
e as visitas agendadas. Para 
marcar sua visita, fazer uma 
consulta online ou mais in-
formações, envie e-mail para: 
biblioteca@mam.org.br.

Programação Educativa
As visitas e atividades pre-

senciais estão ainda suspen-
sas. Mas é possível participar 
de programações, atividades 
e cursos no formato online.

No site mam. org.br é pos-
sível fazer visitas educativas 
virtuais, encontrar agenda de 
atividades e cursos online.

As atividades presenciais 
serão retomadas futuramente 
de forma gradual e responsá-
vel, garantindo a segurança 
do público e dos colaborado-
res do museu.

O mam continua com uma 
programação online nos ca-
nais digitais, que comple-
mentam a experiência do 
museu. São Tours virtuais de 
exposições passadas, exposi-
ções online no perfi l do mam 
no Google Arts & Culture, 
playlists no Spotify, podcast 
#mamnacidade no Spotify, 
além das informações e expo-
sições de obras por imagens 
nas redes sociais. Confi ra os 
links no site do próprio mu-
seu: mam.org.br

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

•URBANISMO

•GASTRONOMIA

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio SPObras - responsá-
vel pelo mobiliário urbano da 
cidade de São Paulo - entre-
gou a reforma (retrofi t) de 43 
paradas de ônibus do modelo 
Barbosa & Corbucci, presentes 
nos principais corredores da 
cidade. 

As obras tiveram início em 
outubro de 2019 e ficaram a 
cargo da Ótima, empresa que 
detém a concessão das para-
das de ônibus na cidade, sem 
ônus para a Prefeitura. Em 
contrapartida, a concessionária 
poderá explorar a publicidade 
nos equipamentos. 

Na zona centro sul da ca-
pital, foram revitalizadas es-
tações no viaduto Brigadeiro 
Luis Antônio, Av. Vereador José 
Diniz, Av. Ibirapuera e Estrada 
do M’boi Mirim. 

Também receberam o servi-
ço coberturas em vias centrais 
e de alta circulação em outros 
bairros, como a Rua da Conso-
lação, Av. Professor Francisco 
Morato, Av. Eusébio Matoso, 
Av. Rebouças, Av. Senador Te-
otônio Vilela, Av. Nove de Julho 
e Av. São Gabriel.

 As paradas de ônibus deno-
minadas Barbosa & Corbucci, 
nome do escritório de arquite-
tura que as projetou, destacam-
-se pelo porte e beleza de sua 
estrutura. O retrofi t consistiu 
na recuperação estrutural e 
funcional dos equipamentos, 
sem, no entanto, descaracteri-

Coberturas de ônibus recebem 
reforma em corredores principais

zar sua concepção original, que 
foi vencedora de concurso no 
início da década de 2000.

Para tanto, foram usadas 
as melhores tecnologias atuais 
para recuperação das estru-
turas metálicas, mediante a 
retirada total das pinturas ante-
riores por lixamento e remove-
dores químicos e substituição 
de partes que apresentavam 
corrosão e amassados irrecu-
peráveis. Em etapa posterior, 
foram aplicadas pinturas de 
base (primer), deixando o equi-
pamento pronto para receber a 
pintura fi nal.

A modernização também 
abrangeu a substituição de 
toda a parte elétrica, incluindo 
tubulações, cabos, aterramen-
to e a colocação de luminárias 
em LED. Além disso, foram 
realizadas a limpeza e a re-
cuperação da lã de rocha e 

reenvelopamento das para-
das, proporcionando conforto 
térmico aos usuários; a revisão 
dos elementos de drenagem 
das coberturas, com substitui-
ção de das tubulações fl exíveis 
coletoras; a substituição do 
fechamento lateral superior, 
anteriormente em acrílico, por 
vidros duplos temperados; a 
recuperação dos painéis de 
mensagens variáveis de infor-
mação; e a substituição do piso 
na área da parada de ônibus 
por um piso novo de ladrilho 
hidráulico, incluindo sinalização 
podotátil e direcional.
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Celebre o Dia dos Pais em clima 
de reencontro e boas conversas

Deixou de celebrar o Dia 
dos Pais no ano passado? Ago-
ra pode ser a oportunidade 
para compensar os momen-
tos perdidos, garantir uma 
noite marcante, para colocar 
a conversa em dia e brindar 
a vida. A GattoFiga Pizza Bar, 
em Mirandópolis, é uma op-
ção incrível para garantir esse 
encontro especial entre pais 
e fi lhos - seja no próprio do-
mingo, 8 de Agosto, Dia dos 
Pais, ou em qualquer outra 
data que as famílias decidam 
curtir sabores de inspiração 
napolitana. Vale destacar que 
a casa é conhecida pelo am-
biente sofi sticado, som suave 
de jazz e preocupação com 
cada detalhe - da decoração 
às receitas, passando pelo 
atendimento.

Um bom papo, prolonga-
do como  o momento merece, 
deve começar com uma entra-
dinha caprichada. Pode ser a 
tábua de frios ou delícias bem 
típicas italianas como Baston-
cinno, Mini Calzonne 3 forma-
ggi, Burrata (acompanhada 
de pesto, nozes, tomatinhos 
confitados e acompanhado 
de um crostini), Caprese (com 
Fio di Latte, tomate caqui, 
pesto e mini crostinis), 

São incríveis para iniciar 
a noite, também, os Crosti-
ni - que são aquelas massas 
fininhas e crocantes que na 
GattoFiga são oferecidas em 
várias composições como 
alho e sálvia, lemon pepper, 
parmesão. O Gatto Cornicio-
ne, por sua vez, é um Cros-
tini com Molho de tomate, 
parmesão e tomilho. Já a 
Clementine é feita com massa 
de crostini com mascarpone, 
linguiça Blumenau, cebola 
roxa, azeitona preta e cebo-
linha, enquanto no  Sorren-
to  a massa de crostini  vem 
recoberta com mascarpone, 
pesto, alcachofra, champig-

non, alecrim, tomilho, grana 
padano e azeite trufado. 

Para acompanhar, a Gatto
Figa oferece vários drinks - 
clássicos ou autorais. Mas, a 
opção pode ser por vinhos 
tintos, brancos, rosés e espu-
mantes ou uma cerveja bem 
gelada. 

Sugestão?  Chame um 
Bloody Mary, para começar a 
noite. O drink clássico é feito 
com vodca, suco de tomate, 
suco de limão, molho inglês, 
tabasco e pimenta. Só que na 
GattoFiga o drink é feito com 
o especialíssimo Molho San 
Marzano, que também reco-
bre todas as pizzas da casa.

Napolitanas
E falando em pizzas, na 

GattoFiga elas têm aroma, ins-
piração e técnica napolitana. 

A massa fermenta natural-
mente, por até 72 horas. De-
pois, vai para o forno elétrico 
italiano Izzo Scunizzo Napo-
letano, que atinge até 480ºC 
por cerca de 90 segundos. Os 
ingredientes que compõem 
os sabores da casa são todos 
artesanais, selecionados e 
garantem uma experiência 
gastronômica inesquecível. 

Para o Dia dos Pais, uma 
dica é conferir a exclusivíssima 
D’UOVO, com Mascarpone, 
Parma, Ovo Caipira, cebola 
Roxa e toques de cebolinha 
para fi nalizar. 

Outra pedida incrível é a 
Capri. Nela, o Molho de To-
mate é recoberto com fatias 
de  Tomate Cáqui, Pesto de 
Manjericão, Fior Di Latte e 
Tapenade de Azeitonas. Sobre 
a pizza, folhas grandes de 
manjericão garantem o toque 
fi nal de sabor. 

Para encerrar o papo em 
grande estilo e deixar a noite 
marcada na memória, nada 
melhor que as sobremesas 
de igual inspiração italiana: 
Panna Cotta, Canolli, Tiramisú, 
Mille Foglie, Bastoni di Latte 
- confi ra a disponibilidade da 
noite. 

Também é possível pedir 
delivery ou retirar as pizzas 
na GattoFiga,  que está aberta 
até 23h.  Confira o cardápio 
completo em gattofi ga.com. 
Fica na Rua Luís Gois, 1.625. 
Telefone/WhatsApp  (11) 
5587-1360- Esquina com Rua 
das Rosas. Nas redes sociais, 
siga @gattofi gapizzabar.

Para marcar o momento, sugestão: Burrata com crostini e 
tomatinhos confi tados, acompanhados de Bloody Mary

Declaração à Praça
ABANDONO DE EMPREGO
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https://gattofiga.accon.app/menu
https://jornalzonasul.com.br/dentro-do-ibirapuera-mam-e-opcao-de-cultura/
https://jornalzonasul.com.br/coberturas-de-pontos-de-onibus-sao-reformadas-em-corredores/
https://jornalzonasul.com.br/sobre/
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•ESTÉTICA

Pés saudáveis são essen-
ciais em qualquer fase da vida. 
Mas, quanto menor a capaci-
dade de se movimentar, mais 
importância tem o caminhar 
com conforto. 

Para pessoas idosas, por-
tanto, tratar dos pés rotinei-
ramente pode garantir quali-
dade de vida. 

Além de permitir caminha-
das e prática de atividades físi-
cas e rotineiras, o cuidado com 
os pés por meio da podologia 
facilita a vida do idoso.

“Muitos têm dores nas 
costas, mãos frágeis e outras 
condições físicas que difi cul-
tam fazer o corte correto, in-
clinar-se para fazer a higiene e 
hidratação constante, impedir 
a formação de micoses, unhas 
encravadas, calosidades...”, 
explica Maria Celia Silva, po-
dóloga que atende na região 
da Praça da Árvore, no salão 
Cut & Color. “há ainda aque-
les que enfrentam situações 
bem delicadas, como os pés 
diabéticos”, ressalta. 

Célia destaca que não só 
os idosos podem enfrentar 
dificuldades para cuidar de 
forma adequada e correta dos 
pés. “Grávidas, pessoas com 

mobilidade reduzida, pessoas 
obesas, com problemas na 
coluna... Muitas situações 
podem trazer dificuldades 
para o corte correto e manu-
tenção adequada da saúde 
dos pés”, diz. “A podóloga 
Maria Célia Silva atende com 
horário marcado e seguindo 
todos os procedimentos ne-
cessários em atendimentos de 
saúde”, explica a profi ssional 
Michelle Ceródio que, ao lado 
da sócia Rosemary Inoki dirige 
a Cut&Color.

Serviço:
A Cut&Color fica na Rua 

Caramuru, 431 - Saúde, bem 
pertinho da estação Praça da 
Árvore do Metrô. Telefone: 
2640-3660. É possível agendar 
horário também pelo Whats
App (11) 9 6443-6634.

• SAÚDE

Marcelo Queiroga. No docu-
mento, o Estado informa que 
a pauta do Governo Federal 
reservou apenas 10% do total 
da nova entrega nacional da 
Pfi zer para São Paulo.

O Ministério da Saúde jus-
tifi cou que teria feito repasse 
menor porque São Paulo teria 
ficado com doses em quan-
tidade superior ao que teria 
direito da Coronavac, vacina 
produzida aqui no Estado. 

Segundo o secretário exe-
cutivo do Governo federal, 
Rodrigo Cruz, a pauta de 
distribuição é montada em 
parceria entre União, esta-
dos e municípios, de forma 
tripartite.

“Como o Butantan é em 
SP, eles podem fazer a retirada 
direta da Coronavac. SP deve-
ria receber 620 mil doses, mas 
retiraram 678 mil. Em outra 
pauta, foram retiradas 271 mil 
doses, mas deveriam receber 
178 mil. Fizemos agora uma 
compensação”, disse a secre-
tária Rosana Leite de Melo.

De qualquer forma, os nú-
meros não batem. Pela res-
posta da secretária, o estado 
teria fi cado com 151 mil doses 
a mais - mas agora São Paulo 

cobra 228 mil doses a menos... 
O Governo do Estado re-

bateu, em nota. “É mentiro-
sa a afi rmação da secretária 
extraordinária de enfrenta-
mento à Covid-19, Rosana 
Leite de Melo, que o Estado 
de SP ficou com mais doses 
da vacina do Butantan”, diz 
o comunicado. E aponta que 
está sendo penalizado pelo 
Ministério da Saúde pelo su-
cesso da sua campanha de 
vacinação. “O Estado de São 
Paulo recebeu ontem 228 mil 
doses a menos do previsto 
da vacina da  Pfizer, quan-
do considerado o critério de 
distribuição equitativa reali-
zada em todas as pautas de 
distribuição anteriormente 
enviadas”, continua a nota, 
que aponta uma quebra do 
pacto federativo, colocando 
em risco “a vida de milhares 
de cidadãos brasileiros que 
vivem em São Paulo”

Ainda ontem, o Ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga 
disse que “se houve erro será 
corrigido e que a judicializa-
ção da questão deveria ser 
evitada - já que o governador 
ameaçou ir à Justiça para 
receber as doses a que tem 

As doses da vacina Pfi zer 
têm sido enviadas ao Brasil 
em pequenos lotes. Dos 200 
milhões contratados, por 
enquanto foram entregues 
menos de 30 milhões - o res-
tante é esperado até o fi nal 
do ano. Mas o fato é que a 
imunização da população é 
urgente e, no caso da Pfi zer, 
vale destacar que é a única 
por enquanto autorizada para 
uso em jovens de 12 a 17 anos. 

Agora, às vésperas da data 
prevista para início da imuniza-
ção de adolescentes com co-
morbidades - prevista para 20 
de agosto - o Governo de São 
Paulo informou que o cum-
primento desse calendário 
sofre risco de não acontecer. 
E denunciou que o Ministério 
da Saúde enviou apenas 50% 
da quantidade de doses que 
deveria ter sido direcionada ao 
Estado, do último lote recebi-
do da farmacêutica, num total 
de 228 mil doses a menos do 
que esperado.

Com população aproxi-
mada de 46,3 milhões de 
pessoas segundo estimativa 
de 2020 do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Esta-
tística), São Paulo tem direito 
a 22% das vacinas distribuídas 
pelo Ministério da Saúde pelo 
PNI (Plano Nacional de Imuni-
zações). Pelas normas do SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
cada estado tem direito a lo-
tes proporcionais à população 
local, independentemente de 
público-alvo da vacinação ou 
tipo de imunizante disponível.

Um ofício do Governo de 
São Paulo foi remetido direta-
mente ao Ministro da Saúde, 

direito.  O ministro reafi rmou 
que as decisões são triparti-
tes, ou seja, conjuntas entre 
União, Estados e municípios. 

Pelo Twitter, o governador 
João Doria respondeu, citan-
do o ministro. “Concordo,  @
mqueiroga2 [Ministro Quei-
roga}. O melhor caminho é o 
Gov. Federal cumprir o combi-
nado e enviar imediatamente 
as vacinas que a população 
do Estado de SP tem direito. 
Façam a parte de vcs que tudo 
estará resolvido. Nós estamos 
fazendo a nossa”.

Intervalo menor
Em 27 de julho, o ministro 

da Saúde, Marcelo Queiroga, 
anunciou que adolescentes de 
12 a 17 anos seriam incluídos 
no Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI) contra a covid-19,  
após envio da primeira dose 
para a vacinação de adultose 
que haveria prioridade para 
aqueles com comorbidades. 

Mas, também anunciou 
que após a distribuição da pri-
meira dose dos imunizantes 
para todo o país, o ministério 
decidiria sobre a antecipação 
do intervalo entre as duas 
doses da Pfizer, que, atual-
mente, é de 90 dias. Na bula 
do fabricante, o intervalo é 
de 21 dias.  

“Nossa expectativa é atin-
gir a população acima de 18 
anos vacinada até o começo 
de setembro. A partir daí, 
vamos discutir a redução no 
intervalo da dose da Pfizer, 
assim a gente avançaria com a 
segunda dose em um número 
maior de pessoas e também 
os abaixo de 18 anos”, disse, 
na época. 

Governo Federal não envia vacinas Pfi zer e 
imunização de adolescentes está em risco

Podologia traz qualidade 
de vida na terceira idade

Declaração à Praça
ABANDONO DE EMPREGO

Declaramos que o Sr. Célio Silva de Jesus CPF 119106458-18 e RG 22484945-1 não comparece 
ao trabalho no Jornal do Cambuci e Aclimação Editora Ltda CNPJ 64123748/0001-64 localizada 
na Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho, 439/443, Cambuci desde 13 de dezembro de 2019 
caracterizando Abandono de Emprego. Por esse motivo seu contrato laboral foi rescindido.

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

PRÉDIO NOVO
VENDE/ALUGA

300m do metrô São Judas
4 ANDARES, ELEVADOR, 

26 VAGAS, GARAGEM SUBSOLO, 

8 BANHEIROS, 

ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.430M2, TERRENO 
800M2

PLANALTO IMÓVEIS -  AV. JABAQUARA, 2620

FONE:  2276-7676
CEL. 99169-6819

Casa Térrea
Metrô Conceição/São Judas

Vaga - Totalmente Reformada

3 DORMS (1 SUITE), ÓTIMA SALA, COPA/
COZ, DEP. EMP. , LAVANDERIA, QUINTAL, 

GAR P/ 4 AUTOS, AQUECIMENTO CENTRAL, 
CERCAS ELÉTRICAS. PARA VER: R. BARROS 

BROTERO  - SÁBADO DAS 13 ÀS 15H - 

ACEITO IMÓVEL/ CARRO DE MENOR VALOR
PLANALTO IMÓVEIS -  AV. JABAQUARA, 2620

FONE:  2276-7676
CEL. 99169-6819

IMÓVEIS

CONTRATA-SE
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO

Com Experiência. 

Para trabalhar na região da Praça da Árvore

INFORMAÇÕES:

(11) 95430-8195
(11) 2640-3660

EMPREGOS

https://jornalzonasul.com.br/falta-de-pfizer-pode-prejudicar-vacinacao-de-adolescentes/
https://jornalzonasul.com.br/podologia-traz-qualidade-de-vida-a-idosos/
https://wa.me//5511954308195
http:s//wa.me//5511991696819
http:s//wa.me//5511991696819
http://https//wa.me//5511971372147
https://www.casaderepousoadonai.com.br/
https://pt-br.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes/
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Para conquistar uma vaga 
de emprego, muitas vezes é 
preciso ter formação, preparo 
para ocupar funções específi -
cas. E, nesse segundo semes-
tre, a Prefeitura vai oferecer 
cursos profi ssionalizantes pre-
senciais e online, com certifi ca-
do, para quem cumprir a carga 
horária e outras exigências mí-
nimas. São mais de 2 mil vagas, 
alguns com bolsa de estudo. 

“Com o retorno gradual 
às atividades, o mercado de 
trabalho vai precisar de mais 
mão-de-obra qualificada e a 
disponibilização dessas qua-
lificações em várias frentes e 
áreas tem o objetivo de ofe-
recer mais oportunidades aos 
trabalhadores”, afi rma a secre-
tária municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e 
Turismo, Aline Cardoso. “São 
cursos próprios da Fundação 
e em parceria com o Governo, 
para pessoas em diferentes ní-
veis escolares e para áreas que 
vão da tecnologia, que busca 
profi ssionais mais jovens e com 
um perfi l específi co, até moda 
e costura, bastante procurado 
por profi ssionais interessados 
em empreender”, diz Maria 
Eugenia Ruiz Gumiel, diretora 
da Fundação Paulistana. 

Elétrica de Baixa Tensão 
Esse curso capacita os pro-

fissionais para execução de 
serviços de instalações, ma-
nutenção e avaliação de siste-
mas de baixa tensão, podendo 
trabalhar como contratado ou 
profissional autônomo.  Pré-
-requisitos: ter no mínimo 16 
anos de idade, e ter como es-
colaridade mínima o Ensino 
Fundamental I Completo. O 

curso é presencial e acontece 
nas unidades Pq. Maria Do-
mitila, Vila Mirante e Jd. Vista 
Alegre. Inscrição: https://bit.ly/
cursoebtagosto 

Manutenção de veículos 
sustentáveis - MOVE 

O curso ensina sobre con-
serto e manutenção de bicicle-
tas, patins e skates. Os alunos 
aprendem a realizar montagem 
e desmontagem desses equipa-
mentos, reparos, manutenção 
e instalação de peças e aces-
sórios. Com certifi cado de con-
clusão, podem trabalhar como 
contratados em oficinas ou 
como profi ssional autônomo.  
Pré-requisitos: ter no mínimo 
16 anos de idade, e ter como 
escolaridade mínima o Ensino 
Fundamental I Completo. 

O curso é presencial  e as 
aulas começam em 16 de agos-
to no Instituto El Elyon, Vila 
São José; Associação Faça Sua 
Parte, Jabaquara; e INCEC, na 
Vila Mariana.  Inscrição: https://
bit.ly/moveagosto 

StarTI - Formação Profi ssio-
nal Gratuita em Tecnologia 

Os alunos escolhem entre 
três opções: Introdução à Pro-
gramação Web, Montagem e 
Manutenção de Computadores, 
e Atendimento ao Cliente com 
Plataforma Zendesk. O curso 
é Híbrido  (online e presencial 
e as aulas começam em 9 de 
agosto. Os alunos exceden-
tes vão sendo colocados nas 
turmas seguintes. São turmas 
das 8h às 12h ou das 13h às 
17h. Será nas Unidades do Ins-
tituto da Oportunidade Social 
(IOS), em Santana (zona nor-
te), Santo Amaro e Jd. Ângela 
(zona sul)  Inscrição: https://

www.ios.org.br / inscr icao 
Ofi cinas Elabora 
O objetivo é a preparação 

para o mundo do trabalho, o 
desenvolvimento de compe-
tências, conhecimentos e ha-
bilidades ligados às soft skills, 
orientados principalmente à 
elevação da empregabilidade, 
(re) inserção produtiva na so-
ciedade e consequente geração 
de renda. As ofi cinas são com-
postas de dois módulos intitula-
dos Habilidade e Comunicação 
para o Sucesso Profissional e 
Currículo e Processo Seletivo, 
que trabalham aspectos téc-
nicos e emocionais ligados ao 
relacionamento, interação en-
tre as pessoas no ambiente de 
trabalho e postura profi ssional. 

É preciso ter a partir de 14 
anos de idade e as aulas são 
On-line todas as quintas-feiras, 
com  duas horas de duração 
e inscrições pelo link: https://
cate.prefeitura.sp.gov.br/ 

EcoaSampa
Essa qualifi cação profi ssio-

nal gratuita na área de meio 
ambiente e sustentabilidade, 
na agricultura de base ecoló-
gica tem várias modalidades e, 
atualmente, as vagas abertas 
são para o curso de jardinagem 
e para as ofi cinas de aquaponia. 

As aulas acontecem a partir 
de 11/8 (quartas-feiras), para 
o Curso de Jardinagem, e 13/8 
(sextas-feiras) para a Oficina 
de Aquaponia no Centro So-
cioambiental de Parelheiros 
CAEC - Estrada Ecoturística de 
Parelheiros, 4.643 - Parelheiros. 
A carga horária é de 72 horas 
para o curso de jardinagem) 
e 27 horas para a oficina de 
aquaponia). 

•EMPREGOS

Prefeitura tem vários cursos e ofi cinas
profi ssionalizantes na zona sul

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

SEBO DO JOÃO BAURU
Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

instrumentos musicais 

https://jornalzonasul.com.br/zona-sul-tem-cursos-profissionalizantes/
https://wa.me//5511999017406
https://wa.me/5511977000395
https://wa.me//551155558659

