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Sabia que 17 de agosto é o Dia do 
Pão de Queijo? Rede de cafeteria 
vai comemorar com promoções
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Apoie o Banco de Leite 
Materno na Vila Clementino

Nesse Agosto Dourado, o 
incentivo ao aleitamento ma-
terno, que salva vidas de be-
bês, é o foco de várias cam-
panhas públicas. Aqui mes-
mo na Vila Clementino, há 
um Banco de Leite e central 
de orientação para amamen-
tação que pode ser apoiado 
pela comunidade de diferen-
tes formas: doação de leite 
por mulheres que estão ama-
mentando, doação de potes 
de vidro, doações em dinhei-
ro e mesmo em itens uteis 
para o trabalho desenvol-
vido. Saiba mais.  P����� 6
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Casa Modernista e Ibirapuera 
terão novos conselheiros. Saiba 
como concorrer ao cargo

Veja 
ofertas na 
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Postos funcionarão 34h para vacina
Os Shopping Centers 

Interlagos e Jardim Sul, 
os clubes Paineiras do Mo-
rumbi e Athletico Paulista-
no e a Novartis de Santo 
Amaro são alguns ende-
reços onde haverá drive 
thru da vacinação das 7h 
da manhã de sábado, 14, 
até 17h do domingo, 15. 
Também haverá megapos-
tos na madrugada, como 
a FMU de Santo Amaro, 
e drive-thrus funcionan-
do apenas durante o dia 
como a sede do TCM na 
Vila Clementino (foto), 
que começou a funcionar 
agora, sem fi la nenhuma. 
Confi ra detalhes do esque-
ma de 34 horas de vacina-
ção ininterrupta para aten-
der todos os maiores de 18 
anos da capital. P����� 3
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M E I O A M B I E N T E
Recursos naturais podem se esgotar

Já ouvir falar no Dia da So-
brecarga do Planeta? Cientis-
tas e ambientalistas fazem um 
estudo, a cada ano, indicando 
a relação entre consumo e 
capacidade de regeneração 
da natureza. Assim, no ritmo  
atual da sociedade, a Terra 
atinge, já na metade do ano, 
em média, esse limite. No 
ano passado, por conta da 
pandemia, a data em que se 
registrou o limite de consumo 
adequado para a capacidade 
de regeneração ambiental 
foi 22 de agosto. Já em 2021, 
voltamos a médias anteriores 
e o ápice foi atingido em 29 
de julho, quase um mês antes. 

Isso signi� ca que até o � -
nal do ano os habitantes do 
planeta terão extrapolado a 
capacidade de regeneração 
natural em cerca de 74%. 
Ou seja, seria necessário 1,7 
planeta para atender as neces-
sidades de consumo dos seres 
humanos que o habitam. 

A realidade pode ser ainda 
mais crua quando a análise é 
feita país a país. Em nações 
onde o consumo é alto - como 
os Estados Unidos - o con-
sumo chega a atingir 5 vezes 
o limite adequado, ou seja, 
seriam necessários cinco pla-
netas para atender o volume 
de consumo do ser humano. 

Já em países mais pobres, 
como várias nações africanas, 
o consumo está bem abaixo 
dessa capacidade - e infeliz-
mente por pobreza e não por 
consciência ambiental.

Mas, o que cada um de 
nós pode fazer para alterar 
esse quadro e contribuir, na 
prática, em nosso cotidiano, 
para alcançar esse equilíbrio?

Afinal, consumir é neces-
sário, mas os exageros podem 
custar - a nós e às próximas 
gerações - qualidade de vida,, 
com a redução de água potá-
vel, novas pandemias, doenças 
provocadas pelo excesso de 
poluição, aumento dos custos 

de vida, escassez de alimentos 
e até comprometimento de 
atividades de lazer e turismo 
por conta da degeneração de 
praias, áreas verdes, rios etc. 

Helio Mattar, diretor-presi-
dente do Akatu, destaca que a 
data precisa ser levada a sério 
por todos. “O adiantamento 
do Dia da Sobrecarga da Terra 
de 2021 ilustra a importância 
das ações coletivas e a urgência 
na revisão dos nossos modelos 
de produção e consumo. A 
recuperação econômica global 
frente ao coronavírus precisa 
levar em conta aspectos socio-
ambientais e oferecer respostas 
à Crise Climática”, a� rma.

Lixo doméstico
A retomada pós pande-

mia deve levar em conta essa 
busca pelo equilíbrio - de 
nada adianta movimentar a 
economia e provocar novos 
danos ao planeta.  Uma das 
maneiras mais eficazes de 
medir nosso impacto no meio 
ambiente está na geração de 
resíduos. 

Quanto lixo sai diariamen-
te de sua casa ou escritório? 
Há desperdício nesse volume? 
Poderia ter sido evitado? Há 
material que pode ser reapro-
veitado ou reciclado? 

A geração de resíduos do-
miciliares e de limpeza urba-
na tiveram aumento médio de 
10% no país em no ano passa-
do, segundo levantamento da 
Associação Brasileira de Em-
presas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (Abrelpe).

Segundo a análise dos sis-
temas de coleta em diversos 
municípios, a quarentena 
contra a pandemia de co-
vid-19, que fez com que mais 
pessoas trabalhassem em 
casa, concentrou a geração 
de resíduos fora das áreas 
comerciais e industriais.

Prestar atenção ao nosso 
lixo de cada dia nos leva a 
economizar e também traz be-

nefícios ao meio ambiente do 
planeta, além de representar 
redução de custos no descarte 
e destinação do material. 

Separe em casa todo o ma-
terial que pode ser reciclado - 
papel, metais, plástico e vidro. 
Esses itens devem ser ensaca-
dos conjuntamente e disponi-
bilizados para a coleta seletiva. 
Nas zonas sul e leste da cidade, 
esse serviço é prestado pela 
concessionária Ecourbis Am-
biental, que também faz a 
coleta tradicional na cidade. 
Para saber o dia e horário em 
que cada um desses serviços 
acontece em sua rua, acesse: 
https://www.ecourbis.com.br/
coleta/index.html.

Consumo 
e desperdício

Para produzir menos lixo 
em casa, é igualmente essen-
cial refletir antes de sair às 
compras - seja de produtos 
duráveis como roupas, apa-
relhos eletrônicos e material 
escolar ou de alimentos e 
perecíveis em geral. 

O Instituto Akatu - espe-
cialista nas dicas sobre con-
sumo consciente, indica as 
principais ações na atualida-
de, nesse sentido:

- Reduza o consumo de 
carne: calorias animais, so-
bretudo carne bovina, são 
significativamente mais in-
tensivas no uso de recursos na 
sua produção do que calorias 
vegetais. Para comprovar isso, 
basta ver que ao substituir a 
carne bovina por outra fonte 
proteica (frango ou legumi-
nosas, como lentilhas, feijões, 
ervilhas e grão de bico) uma 
ou mais vezes por semana, 
você poupa as emissões de 
gases de efeito estufa relacio-
nadas à produção da carne e, 
com isso, estará combatendo 
a Crise Climática. Enquanto a 
produção de um 1kg de carne 
bovina emite 27 kg de gás car-
bônico (CO2e), a produção 

Energias fósseis destroem o planeta, alerta ONU
O Painel Intergovernamen-

tal sobre Mudanças Climáti-
cas (IPCC, na sigla em inglês) 
publicou em 9 de agosto um 
relatório que representa um 
“alerta vermelho” sobre as 
energias fósseis que “destro-
em o planeta”. A afirmação 
foi feita pelo secretário-geral 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), António Gu-
terres. O relatório mostra 
uma avaliação cientí� ca dos 
últimos sete anos e propõe “o 
fim do uso do carvão e dos 
combustíveis fósseis, antes 
que destruam o planeta”.

O secretário pede que ne-
nhuma central de carvão seja 

construída depois de 2021. 
“Os países também devem 
acabar com novas explorações 
e produção de combustíveis 
fósseis, transferindo os re-
cursos desses combustíveis 
para a energia renovável”, 
acrescentou Guterres.

O relatório estima que o 
limiar do aquecimento global 
(de + 1,5° centígrado), em 
comparação com o da era 
pré-industrial, vai ser atingi-
do em 2030, dez anos antes 
do que tinha sido projetado 
anteriormente.

“Trata-se de um alerta ver-
melho para a humanidade”, 
disse António Guterres. “As 

emissões de gases de efeito 
estufa provocadas por com-
bustíveis fósseis e o desmata-
mento estão sufocando o nos-
so planeta”, disse o secretário. 

“Se unirmos forças agora, 
podemos evitar a catástrofe 
climática. Mas, como o rela-
tório indica claramente, não 
há tempo e não há lugar para 
desculpas”, apelou Guterres.

De acordo com o docu-
mento, a temperatura global 
subirá 2,7 graus em 2100, se 
for mantido o atual ritmo de 
emissões de gases de efeito 
estufa. No novo relatório, que 
saiu com atraso de meses de-
vido à pandemia de covid-19, 

o painel considera vários ce-
nários, dependendo do nível 
de emissões que se alcance.

Manter a atual situação, em 
que a temperatura global é, 
em média, 1,1 grau mais alta 
que no período pré-industrial 
(1850-1900), não seria sufi-
ciente: os cientistas preveem 
que, dessa forma, se alcança-
ria um aumento de 1,5 grau 
em 2040, de 2 graus em 2060 
e de 2,7 em 2100.

Esse aumento acarretaria 
mais acontecimentos climá-
ticos extremos, como secas, 
inundações e ondas de calor. 
Está longe do objetivo de re-
duzir para menos de 2 graus, 

ENERGIA

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 
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cientização e educação ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

DIA DA SOBRECARGA DO PLANETA: EM 29 DE JULHO, 
CONSUMIMOS JÁ O EQUIVALENTE À CAPACIDADE DE 
RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO PLANETA

de 1kg de frango emite quase 
4 vezes menos (6,9 kg CO2e) 
e a de 1kg de feijão, quase 14 
vezes menos (2 kgCO2e).

→ Se toda a população 
mundial reduzir pela metade 
o consumo médio anual de 
carne, preferindo a ingestão 
de verduras e legumes, o Dia 
da Sobrecarga da Terra será 
adiado em 17 dias.

Evite o desperdício de ali-
mentos: as perdas (na pro-
dução) e os desperdícios (no 
processamento e no consumo) 
de alimentos são responsáveis 
por cerca de 9% da pegada 
ecológica global. Se uma fa-
mília de 4 pessoas desperdiçar 
100g de arroz semanalmente, 
em 1 ano descartará mais de 
5 kg desse alimento. A produ-
ção dessa quantidade de arroz 
gera emissões similares à da 
produção de energia elétrica 
su� ciente para manter 2 lâm-
padas de LED acesas 4 horas 
por dia ao longo de 2,5 anos! 
Para poupar essas emissões, 
prepare somente o que você 
vai comer, faça o uso inte-
gral dos alimentos (incluindo 
cascas e sementes) e, se for o 
caso, congele o que sobrou 
para comer depois.

→ Se reduzirmos pela me-
tade as perdas e desperdícios 
de alimentos no mundo, o 
Dia da Sobrecarga da Terra 
será adiado em 11 dias.

Pre� ra meios de transpor-
te sem emissões: a redução 
no uso individual do carro em 
todo mundo contribuiu para 
o atraso do Dia da Sobrecarga 
da Terra em 2020, já que o 
transporte movido à com-
bustíveis fósseis tem grande 
impacto ecológico. Se a dis-
tância é curta, use bicicleta 
e se desloque à pé. Para tra-
jetos maiores, dê preferência 
ao transporte público, como 
metrô e ônibus.

Quer ver como essa troca faz 
a diferença? Se você deixar o 
carro de lado e se deslocar a pé 
ou de bicicleta em um trecho 
de ida e volta de 4 km, cinco 
dias por semana, em 1 ano 
evitará emissões similares às 
geradas na produção de energia 
elétrica que mantém 4 lâmpa-
das de LED acesas 6 horas por 
dia ao longo de 21 anos!

→ Se reduzirmos pela me-
tade a pegada de carbono 
dos deslocamentos, assu-
mindo que 1/3 das distâncias 
percorridas de carro são subs-
tituíveis por transporte públi-
co, bicicletas e caminhadas, o 
Dia de Sobrecarga da Terra 
será adiado em 13 dias.

Simplifique seu guarda-
-roupa: A pandemia trouxe 
a percepção a muitas pessoas 
de que é possível viver tendo 
menos roupas nos armários, 
focando só no que é necessá-

rio. Comprar e possuir menos 
roupas, adotando um estilo 
mais minimalista, também 
contribui para a preservação 
do meio ambiente, uma vez 
que as roupas representam 3% 
da pegada ecológica global, e 
a produção de todo e qual-
quer novo item emite gases 
de efeito estufa e consome 
recursos naturais.

Para se ter uma ideia, a 
produção de uma única calça 
jeans consome quase 11 mil 
litros de água, quantidade su-
� ciente para suprir a deman-
da diária (beber, cozinhar, 
lavar louças, etc.) de uma  
pessoa por mais de 3 meses. 
Re� ita antes de comprar uma 
nova peça e doe ou venda no 
mercado de segunda mão 
aquela que você não usa mais.

Calcule a sua Pegada Eco-
lógica: pela internet, é pos-
sível calcular o quanto você 
está contribuindo nesse pro-
cesso. Em pegadaecologica.
org.br, uma ferramenta de-
senvolvida pelo WWF indica 
o impacto de seu consumo 
pessoal no meio ambiente. E 
em tcc.akatu.org.br é possível 
fazer um Teste do Consumo 
Consciente, para identificar 
em quais áreas a sua cons-
ciência no consumo pode 
evoluir ainda mais, levando 
à adoção de práticas mais 
sustentáveis.

fixado no Acordo de Paris 
a partir de 2020, impondo 
como limite de subida 1,5 
grau centígrado.

Os peritos reconhecem que 
a redução de emissões não 

terá efeitos visíveis na tempe-
ratura global até que se pas-
sem duas décadas, ainda que 
os benefícios para a contami-
nação atmosférica possam ser 
notados em poucos anos.

USO DO CARVÃO E PETRÓLEO PRECISA SER 
SUBSTITUÍDO POR FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL
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•CULTURA

Cinemateca da Vila Mariana corre risco de incêndio?

O aplicativo De Olho na Fila 
continua funcionando para 
indicar os melhores endereços 
a buscar a imunmização contra 
a Covid na cidade - seja para pri-
meira ou segunda dose. Mas, 
uma boa dica para os jovens 
de 18 a 21 anos que entram 
no calendário de vacinação 
nesse fi m de semana é conferir 
o movimento no mais novo 
MegaPosto e Drive Thru insta-
lado no Tribunal de Contas do 
Município - o TCM, na Avenida 
AScendino Reis. É uma boa 
opção tanto para quem vai a 
pé - fica ao lado da estação 
AACD Servidor e em rotas de 
linhas de ônibus e também tem 
sistema de atendimento para 
quem vai de carro e é atendido 
sob várias tendas montadas ali.

O novo posto vai operar no 
fi m de semana das 8h às 17h. 

Os jovens em busca da pri-
meira dose podem também 
sair em busca do imunizane até 
mesmo de madrugada - já que 
a Prefeitura vai montar um es-
quema de 34 horas ininterrupta 
de vacinação a partir das 7h de 
sábado até 17h do domingo. 

Também nesse caso haverá 
postos na zona sul e em toda a 
cidade para garantir a imuniza-
ção das pessoas entre 18 e 21 
anos. Será a Virada da Vacina-
Sampa. Ao todo, são esperadas 
600 mil pessoas nos dois dias. 

Como vai funcionar
A virada se dará em duas 

etapas. No sábado, poderão 
se vacinar, das 7h às 19h, as 
pessoas de 20 e 21 anos. 

A partir das 19h, até as 17h 
de domingo, a imunização esta-
rá aberta também para público 
de 18 a 21 anos.  

Para atender à população 
das 19h de sábado até as 7h de 

domingo*, haverá 16 postos 
em funcionamento (11 drive-
-thrus e cinco megapostos). 

Confi ra os endereços: 
1) Clube Paineiras do Mo-

rumbi (av. Dr. Alberto Pentea-
do, 605, Morumbi);  

2) Shopping Interlagos (av. 
Interlagos, 2.255, estaciona-
mento subsolo, portão 5, In-
terlagos); 

3) Shopping Jardim Sul (rua 
Nelson Gama de Oliveira, s/
nº, em frente ao nº 439, Vila 
Andrade); 

4) Club Athletico Paulistano 
(rua Honduras, 1.400, Jardim 
América); 5) Novartis (av. Pro-
fessor Vicente Rao, 90, Santo 
Amaro); 

6) Anhembi (rua Olavo Fon-
toura, portão 38, Santana);  

7) Memorial da América 
Latina (rua Tagipuru, 500, refe-
rência portão 2, Barra Funda);  

8) Shopping Anália Franco 
(av. Regente Feijó, 1.739, Anália 
Franco); 

9) Igreja Boas Novas (rua 
Marechal Mallet, 535, Vila Pru-
dente); 

10) Cantareira Norte Shop-
ping (av. Raimundo Pereira de 
Magalhães, 11.001, Parada de 
Taipas);  

11) Neo Química Arena / 
Corinthians (av. Miguel Ignácio, 
2.492 Curi, portão E4, Itaque-
ra). *No domingo funcionará 
até as 12h;  

12) Megaposto Vila Maria 
(rua Gastão Madeira, 226, Vila 
Maria); 13) Megaposto Shop-
ping Aricanduva (av. Aricandu-
va, 5.555, estacionamento Auto 
Shopping, cesso pelo portão 
P4, Aricanduva); 

14) Megaposto FMU Santo 
Amaro (av. Santo Amaro, 1.239, 
Vila Nova Conceição); 

15) Megaposto Shopping 
Raposo Tavares (rodovia Ra-
poso Tavares, km 14,5, Jardim 
Boa Vista); 

16) Megaposto Catedral 
de São Miguel Arcanjo, praça 
Aleixo Mafra, 11, São Miguel 
Paulista).

Sem fi la
Para evitar fi las, é sempre 

importante conferir o aplica-
tivo deolhonafila.prefeitura.
sp.gov.br, que indica a situação 
de cada posto, com atualização 
a cada duas horas. 

Além dos 16 postos com 
funcionamento por 34 horas, 
seis funcionarão sábado e do-
mingo, das 8h às 17h, com 
exceção do megaposto Allianz 
Parque, que não abrirá domin-
go.

Um deles é novo: no TCM, 
na Avenida Professor Ascen-
dino Reis, que tem tido mo-
vimento bem tranquilo, sem 
filas. Fica ao lado da Estação 
AACD servidor para quem qui-
ser ir a pé, mas vale destacar 
que há um bom trecho a per-
correr dentro do próprio TCM. 
E também é possível ir de carro 
e parar em uma das tendas 
montadas, das 8h às 17h. 

Não se esqueça de levar 
comprovante de residência 
- que pode também estar no 
nome de pais e cônjuges, des-
de que haja documento com-
provando o parentesco/rela-
cionamento.

O preenchimento do pré-ca-
dastro no site Vacina Já (www.
vacinaja.sp.gov.br) agiliza o 
tempo de atendimento.

Confira em nosso site - 
jornalzonasul.com.br - os de-
mais endereços e outras dicas 
para garantir vacinação ágil e 
rápida. 

•CORONAVÍRUS

TCM é novo e tranquilo 
endereço para vacinação

A situação da Cinemateca 
pode resultar num triste docu-
mentário... Fechou em março 
do ano passado por conta da 
pandemia, mas em agosto foi 
totalmente desativada depois 
de uma série de anúncios 
desencontrados sobre seu 
futuro - incluindo uma possí-
vel, mas nunca concretizada, 
nomeação da atriz Regina 
Duarte para seu comando. 

Desde então, as preocu-
pações com o acervo são 
constantes: inclusive com 
denúncias de que o mate-
rial é altamente infl amável e 
poderiam ocorrer incêndios. 
Quando, em 29 de julho, ima-
gens de tv mostraram “cha-
mas na Cinemateca”, muitos 
moradores da Vila Mariana se 
assustaram - mas o fogo era 
em um galpão que também 
armazenava material do cine-
ma e audiovisual nacional na 
Vila Leopoldina. 

O fato é que a unidade 
central na Vila Mariana perma-
nece inativa e, até agora, sem 
qualquer defi nição quanto a 
seu futuro. No último sába-
do, 7, artistas, antigos traba-
lhadores, vizinhos e outros 

defensores do maior acervo 
audiovisual da América Latina 
fi zeram um protesto no Largo 
Senador Raul Cardoso, em 
frente ao histórico prédio que 
abriga a Cinemateca. 

O incêndio na Vila Leopol-
dina fez com que o Governo 
Federal fi nalmente publicasse 
um prometido edital para 
escolher a entidade que vai 
gerenciar a Cinemateca. 

Manifesto
“Há mais de um ano de-

nunciamos publicamente a 
possibilidade de incêndio nas 
dependências da Cinemateca 
pela ausência de quaisquer 
trabalhadores de documenta-
ção, preservação e difusão”, 
diz um manifesto assinado 
pelos trabalhadores da Ci-
nemateca. Eles avaliam que 
muitas perdas poderiam ter 
sido evitadas se os trabalha-
dores estivessem contratados 
e participado da rotina da 
instituição. O grupo fez um 
primeiro inventário do acer-
vo armazenado no depósito 
incendiado que pode ter sido 
destruído ou danifi cado pelo 
incêndio. Apesar de a maior 
parte do acervo estar guar-
dada na sede da Vila Mariana, 
os trabalhadores avaliam que 
o material da Vila Leopoldina 
tinha igual relevância.

Prioridade
O Ministério Público Fe-

deral (MPF) informou que 
os prejuízos do incêndio na 
Vila Leopoldina ainda estão 
sendo constatados. “Devem 
ser priorizados o salvamen-
to do material restante e a 
prevenção de nova tragédia. 
Só depois de fi nalmente im-

plantada uma nova entidade 
gestora para a Cinemateca se 
deverá pensar na apuração de 
responsabilidades individuais, 
embora a Polícia Federal já 
esteja, cautelarmente, cui-
dando da perícia criminal no 
local, para ser investigada a 
causa do incêndio”, divulgou 
o órgão, em nota.

Em 15 de julho do ano pas-
sado, o MPF ajuizou ação civil 
pública com requerimento 
de medidas liminares emer-
genciais para a Cinemateca, 
então negadas pela Justiça 
Federal de primeira instância. 
A procuradoria entrou com 
recurso junto ao Tribunal Re-
gional Federal da 3ª Região e, 
em dezembro do mesmo ano, 
parte das medidas emergen-
ciais solicitadas foi deferida. 
Segundo o MPF, diante disso, 
a União diminuiu sua postura 
litigiosa sobre o tema e se co-
locou disponível à conciliação.

Governo federal
A Secretaria Especial da 

Cultura disse que “lamenta 
profundamente” e acompa-
nha de perto o incêndio que 
atinge o galpão da Cinemate-
ca Brasileira. “Cabe registrar 
que todo o sistema de clima-
tização do espaço passou por 
manutenção há cerca de um 
mês como parte do esforço 
do governo federal para man-
ter o acervo”, disse em nota.

O Governo de São Paulo 
enviou também ofício à Se-
cretaria Especial de Cultura, 
propondo que a Cinemateca 
seja transferida para a esfera 
estadual e que, em parceria 
com a Prefeitura, abriria e 
gerenciaria o espaço. 

CONCEIÇÃO JOIAS

PAGAMOS À VISTA 
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AO LADO DO HABIB’S AO LADO DA ESTAÇÃO CONCEIÇÃO

A Defesa Civil da cidade 
de São Paulo fez essa semana 
uma vistoria técnica na sede 
da Cinemateca Brasileira, na 
Vila Clementino. Segundo o 
órgão, a inspeção visual não 
identifi cou qualquer compro-
metimento na estrutura do 
prédio.

Segundo a Defesa Civil, a 
vistoria foi feita em todas as 
dependências do órgão, e foi 
acompanhada por represen-
tantes da subprefeitura da 
Vila Mariana e pelo secretário 
especial adjunto da Secretaria 
Especial da Cultura do Minis-
tério do Turismo, Hélio Ferraz 
de Oliveira.

A prefeitura de São Paulo 
informou que o espaço abri-
ga bombeiros civis, “que se 

mostraram preparados para 
eventualidades”, e equipa-
mentos de proteção contra 
incêndio dentro das normas 
estabelecidas. A administra-
ção da Cinemateca informou 
à Defesa Civil que o Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombei-
ros (AVCB) está em processo 
de renovação.

A sede da Cinemateca Bra-
sileira fi ca na Vila Clementino, 
mas outra unidade da insti-
tuição fica na Vila Leopoldi-
na, na zona oeste da capital, 
onde está armazenado parte 
do acervo. Além de salas de 
cinema, a Cinemateca é res-
ponsável pela manutenção e 
preservação do maior acervo 
da América do Sul, com mais 
de 42 mil fi lmes, além um mi-

lhão de documentos.
No dia 29 de julho, um in-

cêndio atingiu a unidade da Ci-
nemateca da Vila Leopoldina, 
destruindo parte do acervo 
audiovisual.

Incêndio na Cinemateca
André Porciúncula falou 

também sobre o incêndio que 
atingiu o galpão da Cinema-
teca Brasileira, localizado na 
Vila Leopoldina, zona oeste 
da capital paulista, no último 
dia 29. O secretário garantiu o 
acervo original da Cinemateca 
continua preservado, uma vez 
que ele se localiza em outro 
prédio. Segundo ele, nas pró-
ximas semanas deve sair o 
resultado da perícia.

(com informações 
da Agência Brasil)

Defesa Civil fez vistoria essa semana 
na sede Cinemateca na Vila Mariana

https://jornalzonasul.com.br/cinemateca-na-vila-mariana-corre-risco-de-incendios/
https://jornalzonasul.com.br/defesa-civil-fez-vistoria-na-cinemateca-da-vila-mariana/
https://wa.me//981613019
https://jornalzonasul.com.br/tcm-e-novo-e-tranquilo-posto-para-vacinacao/
https://deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br/
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Acha que os parques da região podem ser 
melhores? Candidate-se ao conselho gestor

O que são e como 
funcionam os conselhos?  
Os Conselhos Gestores 

participam do planejamento, 
gestão, avaliação e controle 
da execução das atividades do 
parque e da política de meio 
ambiente e sustentabilidade. 
A atuação ocorre em conso-
nância e de modo articulado 
com os CADES (Conselhos 
Regionais de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável 
e Cultura de Paz).

Os Conselhos Gestores dos 
Parques Municipais têm 50% de 
representantes da sociedade 
civil e a outra metade do Poder 
Público. Cada Conselho Ges-
tor de um parque possui oito 
membros titulares e seus res-
pectivos suplentes. Dentre os 
representantes, três são dos 
frequentadores do parque, 
um de entidades cuja atuação 
seja na área de abrangência de 
onde está localizado o parque, 
um dos trabalhadores do par-
que ou de órgãos e empresas 
que prestam serviços nele e 
três são indicados pelo Poder 
Executivo.

A votação para o segmen-
to Frequentador será das 0h 
do dia 1/10/2021 até 23h59 do 
dia 3/10/2021, de forma on-

-line pelo portal “Participe+”, 
no endereço: https://parti-
cipemais.prefeitura.sp.gov.
br/polls. Já as votações para 
os segmentos Trabalhador e 
Entidade serão presenciais no 
dia 2/10/2021. Para o segmento 
Trabalhador será das 10h às 12h 
e para o segmento Entidade 
das 12h às 16h, no próprio 
parque, respeitando os proto-
colos sanitários.

Como se candidatar?
Para se inscrever na elei-

ção dos Frequentadores, o 
candidato deverá ter mais de 
18 anos, preencher o formu-
lário, anexar a documentação 
solicitada e escrever sobre o 
currículo e uma carta de in-
tenção com até 150 palavras 
identifi cando nome, experiên-
cias e propostas ou temas de 
interesse para discussão nas 
reuniões do Conselho. 

O voto poderá ser feito 
por maiores de 16 anos. No 
caso da votação da Entidade, é 
preciso apresentar o estatuto 
social, a ata de última eleição 
da diretoria e o CNPJ ativo 
emitido nos últimos 30 dias. 
Toda a documentação deverá 
estar registrada e atualizada. 
O voto poderá ser feito em um 
candidato de cada segmento.

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 

A primeira Casa em estilo 
Modernista construída no 
Brasil, em 1927, está na Vila 
Mariana (foto). Ao seu redor, 
um imenso bosque também 
foi preservado. Mas, o tom-
bamento do imóvel e da área 
verde só ocorreu após intensa 
mobilização da comunidade, 
nos anos 1980, pois o terreno 
já estava vendido para uma 
incorporadora que pretendia 
erguer ali torres de edifício. 

Agora, a região da Vila Ma-
riana, Vila Clementino, Saúde 
e outros bairros próximos 
está novamente recebendo 
vários lançamentos imobiliá-
rios e a preservação de áreas 
verdes para uso da população 
local ganha ainda mais impor-
tância. 

Quer contribuir para a ma-
nutenção de parques como 
o da Casa Modernista? Acha 
que as áreas verdes da região 
poderiam estar melhores? 
Acredita que o Ibirapuera, 
maior parque da cidade e tam-
bém localizado na área da 
Subprefeitura de Vila Maria-
na, recentemente concedido 
à iniciativa privada, deve ter 
acompanhamento próximo 
da população para garantir um 
bom uso público do espaço? 

Isso é possível participando 
dos “conselhos gestores dos 
parques”. Muitos dos con-
selhores gestores na cidade 
estão com eleições em anda-
mento e qualquer frequenta-
dor pode se candidatar, se-
guindo algumas regras, até 23 
de agosto. As votações estão 
marcadas para os primeiros 
dias de outubro.

As votações serão para 
os segmentos Frequenta-
dor, Trabalhador e Entidade. 
Os candidatos interessados 
podem se inscrever pelo en-
dereço: https://webparques.
prefeitura.sp.gov.br/index.
php/967829?lang=pt-BR.

Parques locais
Na zona sul, vários parques 

estão com eleições previstas, 
como Nabuco, Cordeiro (Mar-
tin Luther King), Eucaliptos, 
Burle Marx e outros pelo ex-
tremo sul.

Serão eleitos também os 
conselhos gestores do Ibira-
puera e Casa Modernista que 
na divisão regional da SEcre-
taria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente constam como 
“centro-oeste”.

 Para os parques Lina e Pau-
lo Raia e Aclimação as eleições 
acontecem apenas no ano que 
vem.  A lista completa dos 
parques que terão eleições 
em outubro de 2021 pode ser 
consultada pela internet, no 
link: bit.ly/37B30Mm

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

Sabia que existe um Dia do 
Pão de Queijo? Pois será em 
17 de agosto e, para celebrar 
a iguaria tão tipicamente bra-
sileira, a rede Rei do Mate vai 
promover a Semana do Pão 
de Queijo. 

Durante essa mega se-
mana, o consumidor poderá 
degustar o produto, que é 
uma das mais vendidas pelo 
Rei do Mate, acompanhada 
com outros itens igualmente 
populares entre os clientes 
da rede.

Na segunda-feira, 16/08, 
quem comprar um pão de 
queijo grande tradicional, 
ganha um café expresso pe-
queno. Na terça, 17, um su-
percopão com 18 unidades 
dá direito a um copinho de 
recheio

Já na quarta, 18, quem 
comprar dois pães de queijo 
crocante leva três. 

Quinta, 19, o cliente pode 
optar por um copão de pão 
com 12 unidades e ganhar um 
mate puro 300ml

Na sexta, 20, a promoção 
é do waffl  e de pão de queijo, 
em que a cobertura de requei-
jão é bonifi cada. 

Por fi m, no sábado, quem 
optar pelo supercopão com 
18 unidades vai ganhar um 

Rede de lojas tem promoções 
para Semana do Pão de Queijo

copinho de recheio.
O Rei do Mate é a maior 

rede de produtos à base de 
mate e uma das maiores ca-
feterias do país e promove 
a Semana do Pão de Queijo 
para reforçar sua relação com 
a clientela. “Nossa missão é 
sempre encantar os clientes, 
prestando-lhes bom atendi-
mento e presenteando-os 
com promoções especiais”, 
destaca Antonio Carlos Nas-
raui, CEO do Rei do Mate.

A primeira loja da rede foi 
fundada em 1978, na famosa 
esquina paulista das Avenidas 
Ipiranga e São João. O primei-
ro destaque do cardápio a 

receita de chá própria, consu-
mida pura ou com leite, limão, 
caju e maracujá, sucesso na 
década de 1980. Aos poucos, 
a rede ganhou novos produ-
tos, novas combinações da 
bebida – que hoje chegam a 
mais de 100 – e o café e o pão 
de queijo.

Na região, há lojas do Rei 
do Mate na maioria dos sho-
pping centers (Santa Cruz, 
Plaza Sul, Ibirapuera - duas 
lojas) e em hipermercados 
Carrefour, Extra e outros. A 
relação completa das lojas 
e seus endereços pode ser 
consultada em reidomate.
com.br/lojas.
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•LAZER E TURSIMO

A avenida Paulista vai vol-
tar a fi car aberta para pedes-
tres e com trânsito interdita-
do por um período maior - ja  
a partir desse domingo, 15 de 
agosto, o programa Paulista 
Aberta se estenderá até 16h 
e haverá até posto de vaci-
nação para qualquer pessoa 
acima de 18 anos ainda não 
vacinada. 

Mas, muita gente ainda 
não quer encarar o uso de 
transporte público ou mes-
mo a quantidade de pessoas 
reunidas na Avenida e prefere 
porcurar alternativas mais 
tranquilas de lazer ao ar livre 
na região.

Uma opção pode ser con-
ferir a Praça Guaraci, uma 
pequena porém agradável 
e recentemente reformada 
praça na região da Saúde. 

Localizada ao fi nal da rua 
Visconde de Inhaúna, a pra-
çarecebeu há cerca de um 
mês mudas de lírio do Vivei-
ro Municipal Manequinho 
Lopes para revitalização do 
paisagismo, além de bancos 
sustentáveis, novos equipa-
mentos de academia ao ar 
livre e uma charmosa Casinha 
na árvore - ideal para diversão 
das crianças.  As equipes de 
manutenção também conser-
taram as calçadas do entorno 
e pintaram as guias.

A transformação de uma 
rotatória para a atual Praça 
Guaraci (2013) já era um pro-
jeto de sucesso do governo 
local que atraiu crianças e 
adultos para frequentarem 

Praça Guaraci é opção para 
curtir ao ar livre com crianças

o local, que no início era ape-
nas um largo asfaltado. No 
entanto, com a revitalização, 
também encabeçada pela 
Subprefeitura de Vila Mariana, 
a expectativa é que a qualida-
de dos momentos ao ar livre 
na praça aumente.

Tanto os bancos quanto as 
cadeiras com encosto foram 
feitos com troncos de árvores 
que sofreram queda natural 
ou foram removidas em ca-
ráter emergencial devido o 
risco iminente de queda, tudo 
isso, sem custos adicionais 
para o Município. O projeto 
idealizado pela Engenheira 
Agrônoma e servidora públi-
ca Lisley Araújo é executado 
pelas equipes terceirizadas 
de poda da Subprefeitura. Ela 
e o Coordenador de Projetos 
e Obras da Vila Mariana, José 
Roberto Correa, fi zeram um 
projeto que, assim como os 
bancos e cadeiras. A gangorra 
e os equipamentos de ginás-
tica foram trocados por ver-
sões mais novas reformadas 

pela equipe de Serralheria, e 
a Casinha na árvore instalada. 
Foi colocada areia tanto perto 
dos brinquedos quanto no lo-
cal de convivência, onde fi cam 
os bancos.

Há ainda outras praças na 
região que foram reformadas, 
como a “do Buracão”, ou Pra-
ça Américo Portugal Gouveia, 
na Chácara Inglesa.

De qualquer forma, lem-
bre-se de usar máscaras, ál-
cool em gel e manter distan-
ciamento.

https://gattofiga.accon.app/menu
https://jornalzonasul.com.br/comemore-o-dia-do-pao-de-queijo-com-promocoes/
https://jornalzonasul.com.br/casa-modernista-e-ibirapuera-terao-novos-conselheiros/
https://jornalzonasul.com.br/pracas-sao-opcao-para-curtir-com-as-criancas/
https://wa.me//5511977881505
https://jornalzonasul.com.br/sobre/
https://wa.me//5511999017406
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O mundo está mudando 
e com ele a nossa relação 
com o lar. O papel da casa 
em nossas vidas, que já era 
uma tendência antes da pan-
demia, ganhou novos contor-
nos. A Construtora TARJAB, 
que há 38 anos se dedica ao 
desenvolvimento e realiza-
ção de empreendimentos 
que possam mudar de forma 
positiva a vida das pessoa, 
criou o “Harmonie Saúde” 
focando nesse novo morar: 
um ambiente para se viver 
em família, cuidar da alimen-
tação, descansar, aproveitar 
momentos juntos. 

O projeto reúne atributos 
que ressignifi cam a qualidade 
de vida e coloca em equilí-
brio formas e cores, design e 
funcionalidade, tudo em har-
monia com a natureza.  Traz 
ainda espaços inspirados para 
atender cada indivíduo e sua 
família, proporcionando con-
tato único com a natureza, 
grandes áreas de convivência 
e muito verde.

São duas torres equipadas 
com Salão de festas, Salão de 
jogos, Brinquedoteca, Chur-
rasqueira, Quadra de areia, 
Praça, Piscinas adulto e in-
fantil, Pet place, Playground, 
Coworking, Espaço de convi-
vência, Fitness, Biclicletário, 
Lockers, Espaço delivery, tudo 
pensado  para promover-
convívio, bem-estar físico e 
mental.

O Harmonie Saúde terá 
unidades de 123 m², 79 m² e 
34 m²  (1 a 3 dorms.) e todas 
as plantas foram desenhadas 
com alta eficiência, espaços 
multiusos para trabalhar, es-
tudar, conviver.

Pioneirismo 
O projeto também contará 

com uma certifi cação inédita. 
Ele será o primeiro empreen-
dimento residencial do Brasil 
a ter o selo A2S, de Ambiente 
Seguro e Saudável. O A2S 
envolve todo o processo de 
gestão e boas práticas de 
limpeza e sanitização, desde 
a concepção do projeto até 
sua entrega.

A Certifi cação A2S é mais 
uma ação pioneira no com-
prometimento com a sus-
tentabilidade, que faz parte 
do DNA da Tarjab desde sua 
fundação.

Outro diferencial será a  
certifi cação Aqua, que garan-
te benefícios para o usuário, 
sociedade e para o planeta, 
proporcionando economia 
direta no consumo de água 
e energia, com redução de 
despesas condominiais.

Vale destacar que essas 
características modernas, 
além de trazer melhores con-
dições de conforto e saúde, 
representam valorização pa-
trimonial ao longo do tempo. 
Sem falar que os moradores 
demonstram consciência de 
sua contribuição para o de-
senvolvimento sustentável e 
a sobrevivência do planeta.

Tecnologia moderna
Nas áreas comuns, além 

de priorizar o conforto e bem-
-estar dos futuros moradores, 
a Tarjab Incorporadora pla-
nejou a implementação de 
facilidades tecnológicas para 
o controle de acesso às áreas 
comuns e de lazer das torres 
de forma distinta.

Natureza
Como a palavra chave do 

•MERCADO IMOBILIÁRIO

Lançamento na Saúde privilegia qualidade de vida

empreendimento é o equi-
líbrio, representando pelo 
nome escolhido - “Harmo-
nie”, essa tecnologia convive 
perfeitamente com a natu-
reza

Espaços com árvores, roof-
tops com uma vista que ajuda 
a desconectar do mundo digi-
tal, prática de yoga, massagem 
e meditação nos espaços de 
convivência são alguns dos 
exemplos de como um projeto 
pode trazer mais bem-estar 
para os seus moradores.

O paisagismo também foi 
planejado com esmero. Os 
jardins, o entorno, seguem 
a tendência da “ Floresta de 
Bolso”, com plantas nativas da 
Mata Atlântica para criar um 
espaço, fazendo uma compo-

sição com espaçamento que 
respeita à evolução original 
das fl orestas.

Haverá um bosque no pa-
vimento do nível da rua, onde 
também ficará o pet place, 
com agradável  área de con-
vivência.

 Apartamento decorado
As pessoas poderão sentir 

uma experiência inédita na 
visita ao apartamento modelo 
de decorado.

Na unidade foram con-
templados itens tecnológicos, 
dentre eles uma assistente 
virtual capaz de interagir com 
os usuários e dispositivos 
no imóveis, proporcionando 
automação de tarefas, den-
tro do conceito de SMART 
HOME - usando a tecnologia 

para garantir mais conforto, 
segurança e praticidade aos 
moradores.
Vá conferir:
Endereço: 
Rua dos Alcatrazes, 62
– a 400 m da estação 
Saúde do  metrô

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

IMÓVEIS

CONTRATA-SE
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO

Com Experiência. 

Para trabalhar na região da Praça da Árvore

INFORMAÇÕES:

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

SALAS COMERCIAIS
ALUGAM-SE - C/44m2

Bairro Colônia Paulista 
Localizadas na Estrada da Barragem, 359

(11) 9 6480-9979
Com Jailson

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 na Editora Cambuci Ltda CNPJ 11674531/0001-86 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.

EDITAISEMPREGOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

NICOLA COBUCCI
LIQUIDANTE

Ficam convocados os Srs. Cooperados da COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE DA CLASSE MÉDICA-COOPERPAS/MED 1 “EM LIQUIDAÇÃO”, a par-
ticiparem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se realizar no dia 02 de 
setembro de 2021, na Capital à Rua Domingos Afonso, nº 730, Vila Prudente, CEP 
03161-090, a primeira convocação será às 15:00h, a segunda convocação será às 
16:00h e a terceira convocação será às 17:00h, tudo em conformidade com a Lei 
5764/71 com a seguinte

 ORDEM DO DIA: 
I- Apresentação pelo Liquidante do relatório e balanço do estado da liquidação 
da Cooperativa e prestação de contas das atividades no período, nos termos do 
artigo 68, inciso IX da Lei 5764/71.

II- Convocação dos credores e devedores.

III- Outros assuntos de interesse geral.1. 
Por fi m, resta expressamente consignado que, os associados interessados em 
serem candidatos a Cargos Eletivos deverão observar e cumprir todas as formali-
dades previstas no capitulo X do nosso Estatuto Social.

São Paulo, 11 de agosto de 2021

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA  DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA CLASSE 

MÉDICA – COOPERPAS/MED 1 “EM LIQUIDAÇÃO” 
C.N.P.J./ M.F. Nº 00.862.274/0001-90

https://jornalzonasul.com.br/lancamento-na-saude-privilegia-qualidade-de-vida/
https://wa.me//5511954308195
https://wa.me//551196409979
https://pt-br.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes/
https://www.casaderepousoadonai.com.br/
http://https//wa.me//5511971372147
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Em 1o Agosto celebra-se o 
Dia Mundial da Amamentação 
e o mês também se tornou 
simbolo da luta pelo fomento 
da amamentação exclusiva de 
bebês por seis meses com leite 
materno e complementar até 
dois anos de vida - é o Agosto 
Dourado. De acordo com a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) e o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef), 
por ano, cerca de seis milhões 
de vidas são salvas por causa 
do aumento das taxas de ama-
mentação.

Há diferentes formas de 
contribuir com essa luta aqui 
mesmo na zona sul paulistana. 
O Banco de Leite Humano da 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) recebe doações 
de leite materno de mães em 
fase de amamentação e que 
vivem na região - retirando em 
domicílio vidros com o leite 
coletado dessas doadoras. E há 
ainda outra forma de contribuir 
com o trabalho - fazendo doa-
ções em produtos ou dinheiro 
que podem ser usados pelo 
Banco de Leite, que faz parte 
do Centro de Amamentação 
Ana Abrão. 

Para doar
Se você é uma mulher saudá-

vel, está amamentando e apre-
senta produção láctea maior 
do que as necessidades de seu 
bebê você pode ser uma doa-
dora. O Posto de Coleta (PC) do 
Banco de Leite, localizado no 
8.° andar do HSP, ao lado da UTI 
Neonatal, é aberto às pacientes 
internadas em todos os setores 
do hospital e às funcionárias 
que desejam ser doadora.

Outra forma de contribuir 
é separar potes de vidro com 

tampa de rosca para doação ao 
Centro de Amamentação.

Quem preferir, pode tam-
bém contribuir com doações 
em dinheiro. Entre em conta-
to conosco pelo telefone: (11) 
5576-4891 ou pelo e-mail: alei-
tamento@unifesp.br. Há um 
conta Pic Pay em que é possível 
fazer as doações: picpay.me/
centroaleitamento.Ao doar, 
não esqueça de inserir 0,1 (um 
centavo de real) no valor da 
sua doação: doar R$10,01, por 
exemplo.

Por fi m, é possível contribuir 
com itens importantes para o 
funcionamento do Centro de 
Aleitamento como baldes de 
polipropileno graduados, com 
alça, de 10 litros, estante para 
tubo de ensaio em arame de aço 
revestido de PVC etc... 

A lista completa pode ser 
conferida na internet: https://
aleitamento.sites.unifesp.br/
institucional/ajude-o-centro-
-ana-abrao 

Por outro lado, vale destacar 
que mulheres com difi culdades 
para amamentar podem pro-
curar apoio no Centro de Alei-
tamento da Unifesp - seja com 
orientações, seja com doações 

em leite materno para mães que 
não podem amamentar. 

Segunda a Sexta-Feira das 
8h às 16h. Faça seu agendamen-
to pelo telefone (11) 5576- 4891 
(tenha em mãos o número do 
Cartão do SUS). Pelo WhatsApp, 
é possível também obter infor-
mações para doar leite - entre 
em contato pelo número (11) 
9404-4280. Para tirar dúvidas 
sobre amamentação, o What-
sApp é (11) 5576-4891.

O Centro de Aleitamento 
Materno está há pouco tempo 
em nova sede, com caracterís-
ticas acolhedoras, na Rua dos 
Otonis, 683 - Vila Clementino.

Regiões atendidas
Atualmente, a equipe do 

Banco de Leite Humano - Centro 
Ana Abrão da Unifesp atende 
os seguintes bairros: Vila Cle-
mentino, Vila Mariana, Vila Ube-
rabinha, Vila Nova Conceição, 
Vila Olímpia, Paraíso, Moema, 
Jardim Paulista, Itaim Bibi, Bela 
Vista, Brooklin, Campo Belo, Jar-
dim Petrópolis, Chácara Klabin, 
Chácara Inglesa, Saúde, Bosque 
da Saúde, Jabaquara, Aclima-
ção, Jardim Aeroporto, Vila do 
Encontro, Planalto Paulista e 
Vila Firmiano Pinto. 

•SAÚDE

Há diferentes maneiras de apoiar Banco 
de leite materno na Vila Clementino

Branca, de 30 a 49 anos, 
solteira, heterossexual, forma-
ção escolar igual ou superior 
ao ensino médio e com rendi-
mento de um a dois salários 
mínimos. Este é o perfil da 
maioria das mulheres vítimas 
de violência durante a pande-
mia na cidade de São Paulo, é 
o que apontam os dados cole-
tados a partir dos registros de 
6.408 mulheres atendidas pela 
rede de serviços de proteção 
à mulher da Secretaria Mu-
nicipal de Direitos Humanos 
e Cidadania (SMDHC) desde 
março de 2020. 

Uma das constatações 
mais alarmantes e que refor-
çam o alcance do machismo 
estrutural é que mesmo as 
mulheres que passam longe 
deste perfi l estão igualmente 
expostas ao risco de violência. 
O percentual de atendimentos 

Prefeitura traçou perfi l de mulheres que 
denunciaram violência durante pandemia

às mulheres de renda superior 
a 20 salários mínimos, embora 
seja muito baixo no total, pro-
porcionalmente, mostra que as 
chances de alguém nessa faixa 
de renda sofrer uma violência 
é praticamente equivalente ao 
do grupo com menor renda. O 
fato de a maioria das atendi-
das terem uma renda de até 
dois salários mínimos (64,68%) 
acompanha o total de mulhe-
res nessa faixa de renda. Na 
cidade de São Paulo, a renda 
média domiciliar no município 
é de R$ 3.443, segundo a Fun-
dação Seade. 

“Os dados comprovam que 
a violência contra a mulher 
atinge todas, indistintamente, 
e isso reforça que a raiz des-
tas agressões é estrutural em 
nossa sociedade, no caso esta 
causa primordial é o machismo 
estrutural”, avalia a Secretária 

de Direitos Humanos e Cidada-
nia Claudia Carletto. 

Um dado no levantamento 
que parece fugir ao esperado 
é a maioria das mulheres aten-
didas se identificarem como 
brancas, com um total de 51%, 
sendo 33,7% pardas e 13,8% 
pretas. Segundo o Anuário 
2021 do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, 61,8% das 
vítimas de feminicídio no Brasil 
em 2020 são negras. Porém, 
como informa Ana Cristina 
de Souza, Coordenadora da 
Coordenação de Políticas para 
as Mulheres da SMDHC, existe 
uma parcela considerável de 
agressões que não chegam à 
assistência. 

Na região, é possível buscar 
apoio na Casa Eliane de Gram-
mont, que existe há 30 anos e 
fi ca na  Rua Dr. Bacelar, 20 - Vila 
Clementino . Tel: (11) 5549-9339.
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https://jornalzonasul.com.br/apoie-o-banco-de-leite-materno-da-unifesp/
https://jornalzonasul.com.br/na-vila-clementino-casa-de-eliane-de-gramont-apoia-vitimas-da-violencia/
https://wa.me/5511977000395
https://wa.me//551155558659

