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Bares da zona sul paulistana 
participam com quitutes do 
Concurso Comida di Buteco 
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Prefeitura não confi rma data 
para vacinação de adolescentes

Em entrevistas ao lon-

go da semena, secretário 

municipal de saúde chegou 

a mencionar o início da va-

cinação para adolescentes 

com 16 e 17 anos para esse 

sábado, 28. Mas a informa-

ção não foi confi rmada e na 

noite dessa quinta a Prefei-

tura divulgou que manterá 

a vacinação de adolescentes 

com comorbidades e defi-

ciências no fi m de semana. 

Ao longo da semana, pos-

tos estiveram com baixo 

movimento, mas ainda as-

sim Prefeitura vai implantar 

mais endereços.  P����� 3
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Queimar lixo é crime ambiental, 
passível de multa ou prisão, 
mesmo em áreas particulares

Veja 
ofertas na 
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Linha verde irá até Zona Leste
Usando o metrô, quem 

quer ir da zona sul pau-
listana para bairros da 
zona leste só tem a li-
nha vermelha, sempre 
lotada, como alternati-
va. Mas, agora as obras 
para expansão da Linha 
2 - Verde estão em rit-
mo mais intenso. Várias 
ruas da zona leste estão 
com intedições para o 
início das escavações. A 
partir da Vila Prudente, 
na divisa entre as zonas 
sul e leste, haverá novas 
oito paradas: Orfanato, 
Agua Rasa, Analia Franco, 
Vila Formosa, Guilherme 
Giorgi, Nova Manchester, 
Aricanduva e Penha, com 
conexões com as linhas 
Lilás, Azul, Vermelha e 
outras da CPTM. P����� 5
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Reforço só pode ser aplicado 
seis meses após segunda dose

O Governo do Estado 

anunciou que vai começar a 

vacinação de pessoas acima 

de 60 anos com dose de 

reforço a partir de 6 de se-

tembro. Mas, para receber o 

reforço - que poderá ser com 

qualquer vacina e para pes-

soas que tenham tomado 

qualquer um dos imumizan-

tes - será necessário que te-

nham se passado seis meses 

desde a data da aplicação 

da segunda dose. A vacina-

ção por idades só começou 

em 8 de fevereiro para pes-

soas acima de 90 anos, em 

primeira dose.  P����� 3
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M E I O A M B I E N T E
Implante a coleta seletiva no condomínio

A coleta seletiva é uma 
realidade na cidade. Há cami-
nhões e equipes realizando o 
serviço em todos os distritos, 
pontos de entrega voluntária, 
ecopontos, cooperativas e 
centrais de triagem fazendo 
separação e encaminhamento 
do material...

Na zona sul da capital, por 
exemplo, existe a Central 
Mecanizada de Triagem Ca-
rolina Maria de Jesus, com 
capacidade para separar até 
250 toneladas de recicláveis 
por dia. A unidade é operada 
pela concessionária Ecourbis 
Ambiental, que também exe-
cuta os serviços de coleta tra-
dicional e seletiva de lixo nas 
zonas sul e leste da capital.

Mas, mesmo com toda essa 
infraestrutura, a adesão da 
população precisa melhorar. 
O que ainda impede as famí-
lias de uma ação tão simples 
quanto separar o lixo seco 
e limpo do lixo orgânico e 
rejeitos? 

Muito importante é a par-
ticipação de pessoas que mo-
ram em edifícios. A cidade 
atualmente está em processo 
acelerado de verticalização, 
ou seja, de construção de 
muitos novos prédios em 
bairros como Vila Mariana, 
Saúde, Moema e Vila Cle-
mentino. 

Edifícios novos em geral 
já são planejados com área 
para disposição do lixo co-
mum e outra para o material 
reciclável. Mas, mesmo nos 
condomínios mais antigos 
é possível implantar o sis-
tema, promovendo a cons-
ciência dos moradores para 
a importância ambiental e 
também social da coleta se-
letiva - já que muitas famí-
lias sobrevivem da venda do 

material reciclável na cidade. 

Área adequada 
A primeira preocupação 

para quem vai implantar o 
sistema de coleta seletiva em 
um edifício é com a área onde 
ficarão os contêineres para 
armazenar  material até o dia 
em que o caminhão passa em 
sua rua - ressaltando que o 
serviço é prestado uma ou 
duas vezes por semana, de-
pendendo do bairro.  Dessa 
forma, evita-se a proliferação 
de insetos ou riscos à segu-
rança. 

O síndico deve procurar a 
seguir a legislação e todas as 
orientações da Prefeitura e do 
Corpo de Bombeiros para se-
lecionar o melhor lugar para 
posicionar os contêineres. Por 
exemplo: eles não são autori-
zados em áreas que di� cultem 
a circulação como na entrada 
de escadarias. 

De� nido o lugar, vale des-
tacar que não há necessidade 
de separar os recicláveis na-
quelas lixeiras coloridas por 
tipo de material. Papel, plás-
tico, vidro e metais podem ser 
todos colocados em um único 
contêiner, pois serão triados 
posteriormente nas Centrais 
Mecanizadas ou por catadores 
em cooperativas conveniadas 
com a Prefeitura. 

Orientação
A etapa seguinte é cons-

cientizar os moradores para 
a importância de aderir ao 
hábito da separação de lixo 
e orientar para que alguns 
problemas simples sejam evi-
tados. 

O material reciclável é 
aquele também conhecido 
como “resíduo seco”, ou seja, 
caixinhas longa vida, papel 
de uso escolar ou de escritó-
rio, embalagens de papelão, 

sacos kra� , potes de plástico, 
latinhas de refrigerante, suco 
e cerveja, embalagens de pro-
dutos de higiene pessoal e 
limpeza, latinhas de ferro de 
molho de tomate ou creme de 
leite, garrafas pet de óleo ou 
refrigerante e tantos outros 
exemplos do cotidiano. 

Entretanto, não custa dar 
uma enxaguada nesses itens 
para que não tenham cheiro 
ou sobras de alimento. Caixas 
de pizza ou outras embala-
gens de comida entregue em 
casa e que estão engorduradas 
ou sujas também não servem 
para reciclar. 

Papeis de banheiro, absor-
ventes, fraldas infantis, hastes 
higiênicas, algodão, máscaras 
descartáveis ou de pano... 
Nada disso é reciclável: são 
rejeitos que devem ir para o 
lixo comum. 

Vale destacar que esse sis-
tema permite que cada família 
possa se organizar e levar os 
recicláveis no melhor horário, 
já que o contêiner está sempre 
disponível. 

Os condôminos também 
podem consultar o horário 
em que o serviço é presta-
do - tanto da coleta seletiva 
quanto da tradicional - no site 
https://www.ecourbis.com.
br/coleta/index.html. Basta 
colocar o CEP completo e a 
ferramenta vai mostrar em 
que data e horário cada ser-
viço é prestado. A consulta 
pode e deve ser feita também 
por quem mora em casas.

PEVs
Alguns condomínios que 

não têm espaço para coloca-
ção de contêineres de reci-
cláveis internamente contam 
com Postos de Entrega Volun-
tária nas proximidades. 

Tanto em frente aos prédios 

Queima de lixo é crime ambiental passível de multa
Até mesmo moradores de 

bairros da zona sul da ca-
pital se surpreenderam nos 
últimos dias com a queda de 
fuligem em seus quintais e 
varandas. As partículas vie-
ram pelo ar desde Franco da 
Rocha, município da grande 
São Paulo, onde o Parque do 
Juqueri sofria um incêndio. O 
desastre ecológico foi provo-
cado pela ação criminosa de 
pessoas que, desrespeitando 
a lei, soltaram balões naquela 
área. 

A comunidade de bairros 
na zona sul ficou em dúvi-
da, inicialmente, se aquelas 
cinzas eram resultantes de 
queima de lixo em quintais. 

Não era o caso, mas é im-
portante destacar que essa 
também é uma atividade cri-

minosa, mesmo que realizada 
em área particular, justamen-
te pela poluição que provoca 
e riscos de incêndio. 

Mesmo a queima de folha-
gens, resultante da poda de 
jardins, seja em condomínios, 
terrenos ou casas, é proibida. 

A Lei de Crimes Ambien-
tais, de 1998, em seu artigo 
54, descreve o “crime de po-
luição”. Qualquer ação que 
cause poluição de qualquer 
forma, colocando em risco a 
saúde humana ou segurança 
de animais, destruição da 
� ora pode ser punida até com 
cadeia. 

A queima de lixo domésti-
co é uma das formas caracte-
rizadas de emissão de polui-
ção, na forma de fumaça. 

A pena prevista é de até 

quatro anos de reclusão ou 
mais, em situações mais gra-
ves. Em situações culposas, 
ou seja, sem intenção, as pe-
nas são mais leves mas ainda 
assim podem acarretar deten-
ção de até um ano e multa. 

Folhagens e restos de jar-
dinagem devem ser levados a 
ecopontos da cidade ou ensa-
cados corretamente, em sacos 
resistentes, e encaminhados 
junto com o lixo doméstico 
comum. 

Sofás, colchões, móveis 
velhos também não devem 
ser queimados em hipóte-
se alguma - vale destacar 
que a ação ainda libera ga-
ses tóxicos que prejudicam 
a saúde do próprio mora-
d or  e  t o d a  v i z i n h a n ç a . 

Esse material também pode 

LIMPEZA PÚBLICA

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consciência ambiental em 
meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação fi nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental 
S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área 
Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a cons-
cientização e educação ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

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

quanto em praças e outras 
áreas próximas aos prédios 
existem os chamados PEVS  
para que o material reciclável 
possa ser acondicionado e 
posteriormente coletado pe-
las equipes da concessionária 
Ecourbis. 

Os PEVs igualmente estão 
sempre disponíveis - separou 
um saco completo de reciclá-
veis é só levar até lá, a qual-
quer dia ou horário. 

Também é  importante 
apontar que a cidade conta 
com Ecopontos, que recebem 
tanto itens recicláveis quan-
to materiais que necessitam 
de descarte especial, como 
entulho, móveis e objetos 
quebrados. Há mais de 100 
ecopontos espalhados pela 
cidade e a lista de endereços 
pode ser obtida no site pre-
feitura.sp.gov.br.

Novos hábitos
A implantação da coleta 

seletiva em um prédio ou di-
vulgação dela para seus con-
dôminos pode também servir 
de inspiração para mudanças 
mais amplas e produtivas. 

São, novamente, atitudes sim-
ples mas que podem proteger 
a natureza e criar um am-
biente mais colaborativo e 
positivo entre os condôminos. 

Uma ideia é implantar uma 
caixa de doações para coisas 
que estejam em boas condi-
ções e que possam ser reapro-
veitadas: roupas, cds, livros, 
brinquedos... Várias entidades 
assistenciais dispõem de cai-
xas desse tipo que podem ser 
deixadas no condomínio - pe-
riodicamente, representantes 
da ONG retiram as doações. 

Também é possível criar 
uma caixa para descarte de 
lixo eletrônico, pilhas, lâmpa-
das - sempre seguindo orien-
tações de segurança e limpeza 
do condomínio. 

Outra ideia é organizar fei-
ras de trocas - entre adultos 
ou crianças moradores do 
condomínio. Em vez de com-
prar um novo brinquedo, a 
criança pode trocá-lo com um 
vizinho. Crianças que estudam 
em uma mesma escola podem 
fazer intercâmbio de livros, 
uniformes e outros itens.

A família também pode 
fazer trocas de utensílios do-
mésticos, colocar à disposição 
empréstimos de ferramentas... 
En� m, há uma in� nidade de 
opções para divulgar o con-
sumo consciente de forma 
coletiva no condomínio, que 
resulta em redução do des-
carte de lixo e contribui na 
economia doméstica. 

Condomínios 
comerciais

Condomínios não resi-
denciais e de uso misto que 
gerem mais de 1000 litros 
por dia são considerados, na 
cidade de São Paulo,  Grandes 
Geradores de Resíduos Sóli-
dos (RGG), ou seja, deverão 
contratar uma empresa res-
ponsável para a execução dos 
serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação � nal 
dos resíduos gerados.

Para ter uma ideia, esse 
volume equivale a dez sacos 
de 100 litros por dia. Aqueles 
que geram volume inferior 
não precisam contratar em-
presas para a destinação � nal 
dos resíduos. 

ser descartado nos ecopontos 
ou entregue para a Operação 
Cata Bagulho que periodica-
mente passa por toda a cidade. 
Há uma programação por 
setores, em cada subprefeitura 
e, para conferir a data pre-
vista para sua rua acesse bit.
ly/3DbOp8V

Vale destacar que, jogados 

nas ruas, calçadas, nos córregos 
e terrenos baldios, prejudicam a 
conservação do espaço público 
e tendem a agravar os impactos 
de enchentes, pois o sistema de 
escoamento de água é compro-
metido. O descarte irregular é 
considerado crime ambiental, 
sujeito à multa de R$ 15 mil, em 
caso de � agrante.

Entre os materiais reco-
lhidos pelo serviço Cata-Ba-
gulho estão: móveis velhos 
(camas, armários, sofás, entre 
outros), colchões, eletrodo-
mésticos quebrados, pedaços 
de madeira e metal. Não são 
recolhidos: entulho e rejeitos 
de jardinagem, que devem ser 
encaminhados aos ecopontos.
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•CORONAVÍRUS

Terceira dose deve ser 
aplicada seis meses depois

OBRIGADO SÃO PAULO!
CIDADE QUE ACREDITA NA CIÊNCIA E NA VIDA.

A cidade de São Paulo deu o exemplo: 100% do público 
adulto vacinado! Mas, para vencermos a pandemia, 
é muito importante a atenção de todos à segunda  
dose da vacina na data certa. Saiba mais em:  
prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa

> Use máscara sempre.
> Lave sempre as mãos.
> Evite aglomerações.
> Mantenha o distanciamento social.

Baixe o App
e-saúdeSP
e saiba mais

•CORONAVÍRUS

Pessoas com 60 anos ou 
mais vão receber uma terceira 
dose - ou dose de reforço - de 
vacina contra Covid 19 a partir 
do dia 6 de setembro. O anún-
cio foi feito essa semana pelo 
Governo do Estado.  Mas, vale 
destacar que só poderão se 
vacinar aqueles que aplicaram 
a segunda dose há mais de 
seis meses, ou seja, a distribui-
ção do público vai acontecer 
de forma paulatina conforme 
o tipo de vacina e a data em 
que foi aplicada. 

Isso significa, portanto, 
que só as pessoas que to-
maram sua segunda dose da 
vacina até 6 de março é que 
poderão iniciar o processo 
em 6 de setembro. A vacina-
ção por idade começou no 
Estado em 8 de fevereiro para 
pessoas com mais de 90 anos 
e, em 6 de março, era esse 
público que estava tomando 
a segunda dose, no caso da 
vacina ter sido Coronavac. Al-
gumas tomaram inclusive em 
intervalo menor de tempo. Já 
para pessoas que receberam 
o imunizante da Astrazeneca, 
o prazo para segunda dose foi 
de 3 meses e, portanto, de-
vem se vacinar com terceira 
dose só nos meses seguintes. 

Segundo o Governo, o 
público alvo é estimado em 
torno de 900 mil pessoas. 
“Desde a semana passada, 
o Comitê Científi co vem dis-
cutindo com a área da Saúde 
a proteção das pessoas com 
mais idade. Essa decisão foi 
finalizada hoje pela manhã 
para aumentar a proteção 
das pessoas com mais de 60 

Capital deve anunciar vacinação para 
adolescentes a partir de 28/08

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 

trumentos e equipamentos 
especiais e adaptados às ne-
cessidades de cada um, numa 
proposta de atendimento 
individualizado.

Quem quiser contribuir, 
pode procurar a instituição 
pelo site cruzverde.org.br 
- é possível doar roupas, ali-
mentos e dinheiro para a 
manutenção da instituição. 
Informações: 11 5579-7335. 
Atendimento e Informações, 
de segunda a sexta feira das 
7h às 19h. O Hospital fi ca na 
Rua Dr. Diogo de Faria, 695 - 
Vila Clementino.

Volta às aulas
A Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) divulgou, essa se-
mana, novas  recomendações 
para prevenir a covid-19 no 
retorno às aulas presenciais e 
destacou que a vacinação dos 
adolescentes deve ser uma 
das medidas buscadas para 
aumentar a segurança nas 
escolas em meio à pandemia.

Elaborado por um grupo 
de trabalho coordenado pela 
vice-presidência de Ambien-
te, Atenção e Promoção da 
Saúde da Fiocruz, documento 
divulgado hoje avalia que “a 

implementação da vacinação 
para adolescentes pode redu-
zir signifi cativamente o fecha-
mento prolongado de turmas, 
escolas e interrupções de 
aprendizagem e lentamente 
permitir o relaxamento das 
medidas de proteção na es-
cola”, diz o texto.

Para os pesquisadores, 
“não há razão para acreditar 
que as vacinas não devam ser 
igualmente protetoras contra 
a covid-19 em adolescentes 
como são em adultos e em 
conjunto com as medidas de 
distanciamento e uso de más-
caras propiciem um retorno 
às aulas ainda mais seguro”.

Até o momento, somente 
a vacina da Pfi zer é autoriza-
da pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para essa população, já que 
não há estudos sobre o uso 
dos outros imunizantes.

A Fiocruz afirma que é 
fundamental que a vigilân-
cia para faixas etárias mais 
jovens e nas unidades esco-
lares, como um todo, seja 
reforçada, já que essa po-
pulação ainda tem acesso 
limitado às vacinas. 

Em entrevistas essa se-
mana o secretário municipal 
de saúde, Edson Aparecido, 
indicou que a vacinação de 
adolescentes sem comor-
bidades na capital deveria 
começar nesse sábado, 28. 
No entanto, até a noite dessa 
quinta, 26, a informação não 
só não foi confi rmada como a 
Secretaria Municipal de Saúde 
divulgou que haverá postos 
em parques públicos no do-
mingo, mas apenas para va-
cinação de adolescentes com 
comorbidades e defi ciências. 
Os Parques da Independência 
e Guarapiranga estão entre os 
escolhidos. Também no sába-
do haverá drive-thrus, mega-
postos e unidades de saúde 
atendendo esse público .

Essa semana, foram va-
cinados adolescentes com 
comorbidades, grávidas e 
puérperas. Mas a procura foi 
baixa e a Prefeitura fez inclu-
sive busca ativa para alcançar 
jovens nessas condições. 

Fica no ar, então, a per-
gunta: todos esses postos no 
fi m de semana terão a procu-
ra esperada, que não ocorreu 
ao longo de toda a semana?

Vila Clementino
O próprio secretário este-

ve no hospital da Cruz Verde, 
na Vila Clementino. na manhã 
de quinta-feira (26) . A  insti-
tuição atende pessoas com 
paralisia cerebral grave com 
algum agravo clínico associa-
do. No hospital é prestada 
assistência completa e inte-
gral, fornecendo alimentação, 
incluindo dietas específicas, 
medicamentos, vestuário, 
instalações apropriadas, ins-

anos”, disse o Governador 
João Doria. 

Outra observação impor-
tante é de que a terceira dose 
deve ser aplicada em todas 
as pessoas acima de 60 anos, 
independente de qual tenha 
sido o imumizante utilizado 
nas duas doses iniciais - Astra-
zeneca, Coronavac, Pfi zer ou 
mesmo que tenha sido a dose 
única da Jannsen. 

A extensão da campanha 
foi avalizada pelo Comitê 
Científico de São Paulo. O 
objetivo principal é garantir 
proteção adicional à popu-
lação mais vulnerável a va-
riantes mais contagiosas do 
coronavírus, como a delta. O 
Governo do Estado também 
pediu mais vacinas ao Minis-
tério da Saúde para antecipar 
a segunda dose dos públicos 
restantes.

Delta
“Além de proteger a popu-

lação adulta com a cobertura 
de segunda dose, é impor-
tante também aumentar a 
proteção dos grupos mais 
vulneráveis que têm maior 
chance de, eventualmente, 
ter um quadro mais grave, 
com uma dose adicional. Após 

seis meses, há evidência de 
uma possível queda de prote-
ção e isso se aplica a todos os 
imunizantes”, afi rmou Paulo 
Menezes, Coordenador do 
Comitê Científi co.

De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Saúde, até 
esta quarta há 266 amostras 
positivas da variante delta 
em todo o território paulista. 
A estratégia do Governo de 
São Paulo é assegurar que 
os índices epidemiológicos 
e de ocupação hospitalar 
continuem em queda e evi-
tar a propagação de novas 
variantes.

“O fato dela ter uma ca-
racterística de disseminação 
muito maior que as cepas 
anteriores faz com que esse 
olhar de atenção e antecipa-
ção se faça necessário”, des-
tacou o Secretário da Saúde 
Jean Gorinchteyn.

A Secretaria da Saúde tam-
bém já preparou uma nova 
carteira de vacinação para os 
idosos que vão receber a ter-
ceira dose a partir de setem-
bro. Não haverá necessidade 
de novo cadastro no Vacina 
Já (www.vacinaja.sp.gov.br) 
para a dose adicional.

https://jornalzonasul.com.br/terceira-dose-deve-ser-aplicada-seis-meses-depois/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa
http://cozywork.com.br
https://jornalzonasul.com.br/prefeitura-nao-confirma-vacinacao-de-adolescentes-sem-comorbidades/


27 DE AGOSTO DE 2021PÁG. 04

Butecos da zona sul disputam 
com seus quitutes em concurso

Após 4 adiamentos em fun-
ção da pandemia, o concurso

Comida di Buteco, em sua
21ª edição, está de volta 

e, pela primeira vez em sua 
história, com foco no delivery! 
Os consumidores podem, no 
entanto, optar por retirada ou 
mesmo por frequentar o local. 
Além de curtir comidinhas 
deliciosas e tão tipicamente 
paulistanas, os clientes ainda 
vão contribuir para a retoma-
da dos negócios do setor de 
restaurantes. 

O concurso termina nes-
se domingo, 29, ou seja, até 
domingo os consumidores 
podem votar nos melhores pe-
tiscos. Mas, vale destacar que 
a descoberta dos botecos e 
seus quitutes pode continuar.

Nesse ano, o tema do con-
curso é Raízes, tanto com o 
sentido intrínseco das recei-
tas como também da origem, 
princípio,cerne. De acordo 
com os organizadores, são 
muitas opções de fácil acessibi-
lidade e infinitas possibilidades 
de combinações.

Batata, mandioquinha, be-
terraba, cenoura, são apenas 
alguns exemplos que aguça-
ram a criatividade dos cozi-
nheiros e que vão despertar a 
curiosidade do público.

Todos os butecos parti-
cipantes desenvolveram as 
receitas dos petiscos 2021 con-
tendo uma ou mais “raízes”. 
E, continuando a tradição de 
oferecer petiscos a um preço 
justo e que permita experi-
mentar as criações de butecos, 
os petiscos 2021 terão um pre-
ço único de R$ 27.

Há participantes por toda a 
cidade, mas separamos alguns 
endereços da zona sul pau-
listanas para que a clientela 
possa descobrir ou revisitar 
endereços locais, fomentan-
do a economia para além da 
região central. 

Confira algumas sugestões, 
com destaque para o quitute 
que está na disputa desse ano:

DI PRIMEIRA - Foto acima
Coxinha de Colher: Coxinha 

aberta recheada com frango e 
purê de cenoura, coberta com 
requeijão cremoso.

Endereço: Rua Carneiro da 
Cunha, 585 - Saúde Telefone: 
(11) 2691-2479 . Horário: Segun-
da 17h às 22h / Terça 17h às 23h/ 
Quarta a Sexta - 17h às 00h / 
Sábado - 13h00 à 00h.

BAR DO CELSO
Pérolas do Nordeste: Por-

ção de mini cebolas pérola 
grelhadas, recheadas com 
carne seca e catupiry.

Endereço: Rua Brejo Ale-
gre, 414 - Brooklin Telefone: 
(11) 5506-6418. Horário: Segun-
da a Sexta - 12h00 às 15h00/ 
17h00 às 23h00 - Sábado - 
12h00 às 22h30 

BAR FLECHAS 400
Vulcanesca: “Vulcão” de 

mandioca recheado com mo-
lho à “putanesca” acompanha-
do de torradas de pão pita”

Endereço: Rua das Flechas, 
400 - Jardim Prudência. Telefo-
ne: (11) 5566-0400 

BAR TRECÃO
Bolinho Tatá e Saraiva: 

Bolinho de batata-roxa reche-
ado com queijo da canastra, 
acompanhado de molhos de 
alho-poró e gengibre.

Endereço: Rua Nova Louzã, 
66 - Ipiranga. Telefone: (11) 
95905-7263. Horário: Seg a sáb 
11h as 23h 

BOTECO DO MURRUGA
Bife ancho a moda murru-

ga: Bife de ancho grelhado e 
cortado em aperitivo coberto 
com dois queijos e lâminas de 
alho. Acompanha pão e patê 
de alho poró e açafrão.

Endereço: Av. Mascote, 
57 - Vila Mascote. Telefone: 
(11) 5563- 7161. Horário: Seg a 
sáb 17h as 23h / Fechado nos 
feriados

CASA GALLIANO
Chama a Louca: Fatias de 

pão italiano gratinado com 
parmesão, acompanhados de 
carne desfiada com pimenta 
biquinho e espaguete de ba-
tata frita.

Endereço: Av. Jurucê, 803 
- Moema. Telefone: (11) 5041-
4425. Horário: Seg a Sex: 12h 
as 22h/ Sáb 11h as 18h LET’S 
CHURRAS

LET’S CHURRAS
Chuck Bull: Lascas de Carne 

bovina servidas com Catupiry 
verde, alho frito e azeite.

Endereço: Rua Antônio de 
Macedo Soares, 1384 - Campo 
Belo. Telefone: (11) 2528-8917. 
Horário: Ter 12h as 15h/ Qua 
a Sex 12h as 15h e das 18h as 
00h / Sáb 12h as 00h / Dom 12h 
às 18h.

UNIÃO DE MINAS
Arrumadinho de Carne de 

Sol: Escondidinho de carne de 
sol com purê de Mandioca e 
couve.

Endereço: Rua Amleto Far-
ro, 491 - Santo Amaro. Telefo-
ne: (11) 2532-7143. Horário: Seg 
11h as 16h / Ter a Sáb 11h as 23h 
/ Dom e feriados 11h as 17h

VENEZAS
Acepipe à moda Venezas: 

Acepipe de polenta com alho 
poró, coberto de purê de man-
dioquinha e cenoura com um 
toque de costela desfiada. 
Acompanha geleia de pimenta 
e crispy de batata doce.

Endereço: R. Brigadeiro 
Jordão, 294 - Ipiranga. Telefo-
ne: (11) 2914-1284. Horário: Ter 
a sex 17h as 00h/ Sáb 12h as 
00h /Dom e feriados 12h as 22h

Os botecos e petiscos me-
lhor avaliados pelo público se-
rão posteriormente visitados 
por um júri gastronômico para 
indicação dos vencedores. 

A lista completa dos bote-
cos, com petiscos e endereços, 
pode ser conferida em comida 
dibuteco.com.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

•GASTRONOMIA

•CULTURA

Encontros Ameríndios, ex-
posição que entra em cartaz 
no Sesc Vila Mariana a partir do 
dia 31 de julho, traz um recorte 
da produção artística de povos 
indígenas das Américas. Com-
põem a mostra obras de artis-
tas dos povos Guna (Comarca 
Kuna Yala, Panamá), Haida 
(Arquipélago de Haida Gwaii, 
Colúmbia Britânica, Canadá), 
Huni Kuin (Terra Indígena do 
Alto Rio Jordão, Acre, Brasil), 
Shipibo-Konibo (Comunidade 
de Cantagallo, Lima, Peru, e 
Alto Ucayali, Amazônia Perua-
na) e Tahltan (Telegraph Creek 
e Vancouver, Colúmbia Britâni-
ca, Canadá). Com coordenação 
da Profa. Dra. Sylvia Cauiby 
Novaes (CEstA - Centro de 
Estudos Ameríndios da Univer-
sidade de São Paulo) e curado-
ria do Dr. Aristoteles Barcelos 
Neto (University of East Anglia, 
Reino Unido), a proposta é 
reunir trabalhos que dialogam 
entre si e permitem reflexões 
sobre ancestralidade e temas 
contemporâneos, centrando 
também nas culturas desses 
povos. 

Na exposição, a narrati-
va proposta pelos curadores 
torna os mundos ameríndios 

reconhecíveis e comunicáveis 
não apenas entre si, mas para 
todo público. Os conteúdos 
abordados serão fortalecidos 
na programação integrada para 
ampliar o conhecimento sobre 
os povos - do local onde habi-
tam, passando por filosofias 
de vida até questões contem-
porâneas. 

A mostra apresenta uma 
seleção de obras, incluindo 
pinturas, desenhos, arte digital, 
bordados e entalhe em madei-
ra, enfocando a criatividade 
individual dos artistas, as mu-
danças em suas obras ao longo 
do tempo, o universo temático 
abordado por elas, as prefe-
rências plásticas e estéticas e 
as questões filosóficas e cos-
mológicas que as artes desses 
povos ameríndios apresentam. 
As diferentes Américas se arti-
culam por meio da escolha dos 
artistas, sendo o corpo criativo 
composto por cerca de 30 pes-
soas, e de 45 trabalhos. 

Do Norte, os canadenses 
Gwaai Edenshaw e seu irmão 
Jaalen Edenshaw, do povo 
Haida, se dedicaram entre 2009 
e 2017 ao entalhe em madeira 
para replicar a Grande Caixa 
de Potlach Haida. Também do 

Canadá, o artista Alano Edzer-
za traz ilustrações de animais 
comuns à tradição do povo 
Tahltan. 

Mulheres do povo Guna, 
do Panamá, exibem as molas, 
arte têxtil produzida a partir de 
camadas de tecidos que criam 
uma vasta gama de padrões, 
representando desde a vege-
tação nativa até a vida urbana, 
cada vez mais presente em 
seu cotidiano. Mais ao Sul, as 
peruanas Wilma Maynas Inuma 
e Olinda Silvano apresentam 
os bordados do povo Shipibo 
Konibo . Já a obra coletiva de 
artistas do povo Huni Kuin 
(coletivo MAHKU) representa 
o Brasil por meio de um painel 
que explora o universo xama-
nístico do Nixi Pae (conhecido 
popularmente como ayahuas-
ca), trabalho que também foi 
elaborado exclusivamente para 
a mostra, mas na própria co-
munidade. 

O público pode visitar a 
exposição de forma gratuita e 
presencial, mediante agenda-
mento prévio online através 
da página de cada unidade no 
Portal do Sesc São Paulo ou em 
sescsp.org.br/ exposicoes pois 
as vagas são limitadas . 

Exposição Ameríndios, no Sesc 
Vila Mariana, pode ser visitada 

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

https://jornalzonasul.com.br/botecos-da-zona-sul-disputam-concurso-com-quitutes-a-r-27/
https://jornalzonasul.com.br/exposicao-amerindios-pode-ser-visita-no-sesc-vila-mariana/
https://gattofiga.accon.app/menu
https://pt-br.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes/
https://www.casaderepousoadonai.com.br/
https://www.casaderepousoadonai.com.br/
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IMÓVEIS

Que a Linha 3 Vermelha, se-
gunda mais antiga da capital, 
está saturada e muitas vezes 
não suporta a demanda de 
passageiros, o paulistano já 
sabe. Para quem precisa circu-
lar entre as zonas sul e leste da 
capital, a conexão Linha Azul/
Estação Sé/Linha Vermelha 
era a opção. Mas, nos últimos 
meses tem se acelerado uma 
obra que pode mudar esse 
cenário no futuro - a expansão 
da Linha 2 - Verde, que passa 
pela região do Ipiranga, Vila 
Mariana, segue pela avenida 
Paulista e chega à zona Oeste 
da capital, em bairros como 
Sumaré e Vila Prudente. 

Na região sudeste da ca-
pital, a linha tem como ponto 
extremo, por enquanto, a es-
tação Vila Prudente, na divisa 
entre as zonas sul e leste. Mas, 
a proposta do governo é es-
tender a linha até a região da 
Penha. Nas últimas semanas, 
várias vias foram interditadas 
para obras em bairros como 
a própria Vila Prudente, Água 
Fria, Carrão e Penha por conta 
das obras. 

Quando a expansão se 
concretizar, pessoas que pre-
cisam chegar do Jabaquara à 
região da Penha, por exemplo, 

podem fazer baldeação na 
estação Ana Rosa, da Linha 
Azul, em direção à Penha de 
França na zona leste. 

Quem precisa ir de Santo 
Amaro ao Carrão, em outra 
hipótese, pode ir direto pela 
linha Lilás até a estação Cháca-
ra Klabin, onde fará baldeação 
para a Linha 2 - Verde, na mes-
ma direção Penha de França. 

Dessa forma, há redução 
tanto da própria linha verme-
lha quanto também da linha 
azul no trecho a partir da 
estação Ana Rosa, em direção 
ao centro. 

O projeto
No início de agosto, i Me-

trô de São Paulo recebeu do 
Diretório do CAF - Banco de 
Desenvolvimento da América 
Latina – a aprovação de um 
fi nanciamento no valor de US$ 
550 milhões que contribuirá 
com as obras de ampliação da 
Linha 2-Verde.

Esse recurso vai compor o 
orçamento para a expansão 
da linha, que chega a R$ 8,5 
bilhões para a execução das 
obras, implantação de siste-
mas e compra de novos trens. 
“É um investimento exclusivo 
do Governo do Estado de São 
Paulo para melhorar a mobili-

dade e gerar empregos. Esse 
financiamento possibilita a 
continuidade desse importan-
te projeto”, afi rma Alexandre 
Baldy, Secretário dos Trans-
portes Metropolitanos.

A ampliação dessa linha 
já está em andamento, com 
obras em todas as 8 esta-
ções que farão parte do novo 
trecho de 8,3 km entre Vila 
Prudente e Penha.

Quando pronto, o novo 
trecho vai trazer inúmeros 
benefícios ao meio ambiente, 
aos passageiros de metrô e 
trem, e principalmente à po-
pulação da zona leste, com 
a redistribuição do fl uxo das 
linhas 3-Vermelha e 11-Coral, 
facilitando a chegada a outras 
regiões de São Paulo.

Essa ampliação atenderá a 
mais de 320 mil pessoas/dia e 
evitará a emissão de milhares 
de toneladas de CO2 a cada 
ano, o que equivale à captura 
de carbono feita por 140 mil 
árvores ou 45 hectares da 
Mata Atlântica.

Foram necessárias mais 
de 200 desapropriações na 
região e as estações a serem 
construídas são: Orfanato, 
Água Rasa, Anália Franco, Vila 
Formosa, Guilherme Giorgi, 

Expansão da Linha 2 trará nova conexão com zona leste
•TRANSPORTES
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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 
Há cerca de um mês co-

meçou a ser implantado um 
projeto na região do Jaba-
quara que tem por objetivo 
restgatar a  a cultura do bairro 
e repercutir para as novas ge-
rações. Chamada de Mundo 
Jabaquara, a iniciativa pode 
unir elementos históricos, 
a trajetória de formação ur-
banística, humana e cultural 
do bairro com aspectos mais 
atuais e representativos das 
novas gerações. 

Segundo a Subprefeitura 
local, serão levadas aos mo-
radores tanto programações 
de entretenimento, quanto 
ações de cidadania e inclusão 
sociocultural de crianças, jo-
vens e idosos. Paralelamente, 
serão realizados serviços de 
zeladoria no bairro.

Entre as ações culturais 
previstas estão dança, hip 
hop, Maracatu, samba e ca-
poeira, além das ações de 

revitalização, grafi te e demais 
ações de zeladoria do bairro.

A primeira edição aconte-
ceu em 24 e 25 de julho com a 
realização de serviços no sába-
do - podas de árvore e revita-
lições na  Rua Camilo Carrera 
e grafi te na Av. Eng. George 
Corbisier. No domingo aconte-
ceram apresentações culturais 
de capoeira, maracatu e dança 
de rua, além do plantio de três 
mudas (uma Jabuticabeira e 

dois Ipês) e feira de adoção de 
cães e gatos, na Praça Serafi na 
Giancoli Vicentini.

A segunda edição do pro-
jeto estava prevista para esse 
fi m de semana, dias 28 e 29, 
na Rua Franklin Martins, mas 
como há previsão de chuva, 
uma nova data será marcara. 
Para esta nova edição, estão 
previstos inclusive serviços de 
esmaltação, corte de cabelo e 
outros serviços estéticos. 

•URBANISMO

Projeto Mundo Jabaquara quer 
resgatar cultura do bairro

Nova Manchester, Aricanduva 
e Penha. 

Assim, quando concluída 
a extensão até Penha, a Li-
nha terá 23 km de extensão, 
com 22 estações desde a Vila 
Madalena e passará a ser a 
linha de metrô mais extensa 
de São Paulo, conectando-se 
diretamente com as linhas 
1-Azul (Paraíso e Ana Rosa) 
3-Vermelha (Penha), 4-Ama-

rela (Paulista), 5-Lilás (Chácara 
Klabin), 15-Prata (Vila Pruden-
te) e 11-Coral (Penha), trans-
portando mais de 1,1 milhão 
de pessoas por dia.

Há planos de, em etapa 
futura, estender essa linha 
até Guarulhos. No entanto, 
não há sequer data prevista 
para a conclusão das obras até 
Penha de França.

Para a expansão da Linha 

2, o Metrô dividiu os trabalhos 
em oito lotes e contratou a 
execução em 2014, por meio 
de licitação. Os contratos 
foram suspensos, por causa 
das restrições orçamentárias 
e financeiras e retomados 
em 2019. O ritmo se acelerou 
somente em 2021, com o início 
de escavações e ampliação 
das obras nos canteiros de 
cada estação.

https://jornalzonasul.com.br/linha-2-vai-facilitar-conexao-das-zonas-sul-e-leste/
https://wa.me//5511999017406
https://jornalzonasul.com.br/projeto-mundo-jabaquara-quer-resgatar-cultura-do-bairro/
https://jornalzonasul.com.br/sobre/
http://onix2007.com
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Parque das Bicicletas, Ibira-
puera, Aclimação, Independên-
cia, Nabuco, Lina e Paulo Raia, 
Chuvisco... Há muitas áreas 
verdes e de lazer na zona sul 
paullistana para espairecer, fa-
zer atividades físicas e de lazer, 
passear com as crianças. E ago-
ra, com o fim da quarentena, 
todas elas voltaram a funcionar 
em horário integral e até as prá-
ticas coletivas - como basquete 
ou futebol - estão autorizadas. 

Vale ressaltar, entretanto, 
que o uso obrigatório de más-
caras e outros protocolos de 
segurança contra a transmissão 
da Covid19 continuam em vigor. 
Os bebedouros continuam in-
terditados e lembre-se de levar 
alcool em gel, especialmente 
útil se for acessar playgrounds 
e equipamentos de ginástica 
compartilháveis. 

O Parque das Bicicletas, 
ligado à Secretaria de Espor-
tes,  está aberto das 6h às 22h, 
e aos fi nais de semana, até as 
20h. Tem uma novíssima e já 
disputada pista de Pump Track/
BMX. Fica na Alameida Iraés, 
35 e pode ser acessado pela 
estação AACD Servidor da linha 
Lilás do Metrô. 

Por toda a cidade, a SEME 
cuida também de Clubes da 
Comunidades, os CDCs - neles,  
cada administrador do equipa-
mento poderá defi nir o horário 
de funcionamento, desde que 
não ultrapasse às 23h.

Parques diferentes
Parque como Ibirapuera 

(Moema/Vila Mariana), Inde-
pendência (Ipiranga) e Acli-
mação já são bem conhecidos 
do público e tem horário bem 
estendido. Mas, que tal conhe-
cer outros redutos menores 

e bons pra relaxar e manter 
contato com a natureza, com 
movimento bem menor?

O Parque Modernista faz 
parte do roteiro chamado Mu-
seu da Cidade, porque abriga a 
primeira casa em estilo Moder-
nista do país, de 1927. Tem área 
de 12 mil metros quadrados, 
e fica na Rua Santa Cruz, 325 
- Vila Mariana.Abre de terça a 
domingo, das 9 às 17h e conta 
com áreas de estar, espaço 
multiuso, além eedifi cação da 
Casa Modernista (SMC).

O Parque Lina e Paulo Raia 
é outro pouco conhecido que 
vale visitar. É pequeno, 15 mil 
metros quadrados, mas tem 
Pista de caminhada, paraciclo, 
áreas de estar, playgrounds, or-
quidário, aparelhos de ginástica 
de baixo impacto, sanitários. 
Na área do parque funciona 
também a Escola Municipal de 
Iniciação Artística (SMC). Pos-
sui rede wi-fi  e estacionamento 
gratuito. Não há área exclusiva 
para cães, mas é permitida a 
entrada dos animais no parque, 
desde que estejam com coleira. 
Fica na Rua Volkswagen, s/n, e 
abre diariamente das 7h às 18h..

Outra boa dica é curtir o 
Parque do Chuvisco, criado 
dentro da Operação Urbana 
Água Espraiada e um dos mais 
novos da cidade - embora te-
nha uma história antiga, pois 
era um clube particular, dos 
funcionários da antiga VASP. 

Com quase 40 mil metros 
quadrados, abre diariamente 
das 7h às 19h e tem áreas de 
circulação, equipamentos de 
ginástica e sanitários. O parque 
está dividido em um Núcleo de 
Vivência (600 m²), com recep-
ção, sala de jogos, sanitários 
masculino/feminino, despen-
sa, cozinha e área para café 
(térreo)e um galpão multiuso 
com  brinquedoteca, exposi-
ção, área de estar, auditório/
sala de projeção,etc.  As áreas 
externas possuem quadra de 
bocha, quiosques com mesa e 
bancos, quadras poliesportivas,  
equipamentos para ginástica, 
setores para brinquedos (in-
cluindo arborismo) e pista de 
caminhada, ciclovia (706 m), 
área de projeção e palco encer-
ram a infraestrutura. 

Fica na Rua Ipiranga, 792 - 
Jardim Aeroporto.

•TURISMO E LAZER

Com o fi m da quarentena, descubra
pequenos parques da zona sul 

Centro de São Paulo 
em P&B” é nome da 
exposição que pode 
ser vista até 31 agosto 
na Estação Largo Treze 
da Linha 5-Lilás de me-
trô. Com o objetivo de 
valorizar a beleza dos 
patrimônios culturais, o 
arquiteto e fotógrafo Eli 
Hayasaka, especializado 
na captura de imagem 
da arquitetura urbana, 
traz um novo olhar so-
bre o centro da capital 
paulista, que transborda 
a história da cidade. 

Realizada pelo jorna-
lista e produtor cultural 
Maurício Coutinho em 
parceria com a ViaMobi-
lidade, concessionária res-
ponsável pela operação e 
manutenção da Linha 5-Lilás 

Mostra fotográfi ca em preto e branco 
valoriza patrimônios do centro

de metrô, a exposição traz 
imagens da Avenida São João 
e o Viaduto Santa Ifi gênia, en-
tre outros pontos conhecidos 

de São Paulo. As foto-
grafi as também enalte-
cem a arquitetura dos 
edifícios da metrópole. 

“Oitava maior cidade 
do planeta, São Paulo é 
conhecida por diversos 
aspectos, entre eles o 
contraste entre suas 
belezas arquitetônicas 
modernas e antigas”, 
diz o produtor Mauricio 
Coutinho, responsável 
pela mostra. 

“A exposição é uma 
forma de reconhecer o 
centro histórico como 
patrimônio da cidade e 
chamar a atenção dos 
passageiros para os en-

cantos dessa região”, diz 
Juliana Alcides, gerente de 
Comunicação e Sustentabili-
dade da ViaMobilidade. 
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•CULTURA

Parque do Chuvisco, no Jardim Aeroporto, tem boa infraestrutura

https://jornalzonasul.com.br/com-o-fim-da-quarentena-descubra-pequenos-parques-na-zona-sul/
https://jornalzonasul.com.br/fotos-em-preto-e-branco-valorizam-centro-historico/
https://wa.me/5511977000395
https://wa.me//551155558659

