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Pizzaria fl orida e charmosa se 
insere à paisagem e à história
do bairro de Mirandópolis
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De onde vêm as águas 
do Lago do Ibirapuera?

Quem olha para aquele 

pequeno volume de água acu-

mulado em um beco estreito 

da Vila Mariana, escondido 

entre muros e portões, pode 

não imaginar. Mas aquele 

fio que corre sem parar é 

a nascente do Córrego do 

Sapateiro. Embora boa parte 

dos moradores da Vila Ma-

riana sequer conheçam esse 

córrego, porque ele segue 

subterrâneo, sob as avenidas 

construídas ao longo do últi-

mo século,  tem importância 

única: é ele que alimenta o 

Lago do Ibirapuera. Para ce-

lebrar o aniversário do bairro, 

lideranças comunitárias e a 

Subprefeitura local se uniram 

para recuperar a nascente 

e reinaugurá-la com novo 

paisagismo e mapa hídrico 

local em painel.  P����� 2
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Jabaquara e Ipiranga tem 
endereços para aplicação 
gratuita de vacina antirrábica 

Veja 
ofertas na 
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Surge um museu às margens plácidas
O edifício monumento, 

de 1895, está sendo res-
taurado. Itens do acervo, 
obras de arte incluindo 
pinturas famosas como o 
quadro Independência ou 
Morte, de Pedro Américo, 
idem. Mas, embora o foco 
seja manter a estrutura 
arquitetônica e valorizar 
a história contada pelo 
acervo do Museu do Ipi-
ranga, pode-se também 
dizer que a estrutura será 
totalmente nova. Have-
rá ampliação do espaço, 
implantação de recursos 
tecnológicos modernos, 
acessibilidade total, além 
de espaços de convivên-
cia como cafeteria, loja... 
E programação interativa 
e cultural para o público 
aproveitar o museu in-
tegralmente. P����� 5
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•BELEZA

Salão na Praça da Árvore completa 
seis anos celebrando modernidade

Seis anos atrás elas resolve-
ram encarar o desafi o: transfor-
mar os elogios das clientes em 
um negócio próprio. Experiên-
cia e conhecimento técnico as 
profissionais de beleza Rose-
mary Inoki e Michelle Ceródio 
já tinham. Clientes fiéis e fãs 
dos cortes, colorações e aten-
dimento de primeira também. 
Faltava apenas a ousadia de 
empreender, encarar a crise 
econômica com a inauguração 
de um salão de beleza. 

Foi assim que em 2015 surgiu 
o Cut&Color, que em pouco 
tempo já estava movimentado 
e mostrando sua identidade: um 
salão moderno, descolado, mas 
que ao mesmo tempo aposta na 
diversidade - atende pessoas de 
diferentes tribos e idades. 

Com formação pela escola 
Soho e experiência anterior de 
mais de 10 anos em grandes e 
tradicionais salões da cidade,  a 
dupla de cabeleireiras montou 
uma estrutura ideal para quem 
quer mudar o visual, inovar, 
marcar um novo momento na 
vida. Estão sempre prontas a 
orientar, indicar o que pode ser 
saudável ou não para o cabelo, 
trazer dicas, dar sugestões. 

Mas, ao mesmo tempo, 
estão sempre prontas a aco-
lher clientes que não curtem 
mudanças, gostam de manter 
o mesmo corte, o mesmo com-
primento,  a mesma cor...

“Respeito e sensibilidade 
são essenciais na hora de pres-
tar um bom serviço em be-
leza.”, opina Rose Inoki. Ela 
ainda é especialista em beleza 
oriental, entende dos traçados 
ideais para uma boa maquia-
gem em olhos amendoados ou 
dos melhores cortes, penteados 
e tratamentos para os lindos 
cabelos de japonesas e asiáticas 
em geral. 

Michelle Ceródio é outra fera 
nas tesouras - e na navalha! Além 
do talento para cortes e colora-
ção feminina, Michelle também 
se especializou em barbearia 
masculina. 

Elas chegam ao sexto aniver-
sário da Cut&Color celebrando 
também a superação da pande-
mia. Ficar de portas fechadas por 
meses foi um desafi o para além 
de qualquer planejamento. 

Mas, as clientes permane-
ceram fi éis, seguiram as regras 
e obedeceram todos os proto-
colos de segurança. “Manter 
a auto estima em um período 
tão difícil ajudou as pessoas a 
encarar esse momento único 
na história”, avalia Michelle. 
“Vir ao salão, com segurança, é 
uma forma de autocuidado, de 
se preparar para a retomada, 
buscar novos rumos”, completa.

“Sabemos da importância de 
investir no visual, seja para con-
quistar um novo emprego, seja 
para enfrentar uma fase difícil na 
vida, impondo aquela vontade de 
mudar, de seguir adiante”, acres-
centa Rosemary Inoki. 

O salão ainda conta com 

os serviços da podóloga Maria 
Celia Silva. Unhas encravadas, 
calosidades, pés diabéticos, 
cuidados com a pele dos calca-
nhares... Todo profi ssionalismo 
para quem precisa ou quer esse 
cuidado especial com os pés. 

As manicures completam a 
equipe que está sempre disposta 
a dar aquela levantada no visual 
e, ao mesmo tempo, no astral 
da clientela. 

Nessa retomada, Rose e 
Michelle estão cheias de novi-
dades, resultado de pesquisas e 
busca de tendências em que in-
vestiram durante a quarentena. 
“Nossas clientes são exigentes 
e querem sempre novidades. E  
a gente acha isso muito bom”, 
avalia Rose.

Serviço:
A Cut&Color fica na Rua 

Caramuru, 431 - Saúde, bem 
pertinho da estação Praça da 
Árvore do Metrô. Telefone: 
2640-3660. Funciona de terça 
a sábado, das 9h às 19h. Veja 
no facebook.com/cutscolor ou 
instagram @cutscolorh fotos 
de visuais produzidos pelas 
profissionais.

•URBANISMO

Vila Mariana recupera nascente 
do Córrego do Sapateiro

A celebração do aniversário 
de um bairro, em geral, é algo 
simbólico, já que dificilmente 
é possível precisar o dia em 
que “nasceu” aquele canto da 
cidade. Um decreto municipal 
estabeleceu que a Vila Mariana 
comemora seu aniversário em 
3 de setembro - e nessa sexta 
estará chegando aos 126 anos. 

Simbólica também será a 
maneira de marcar a passagem 
da data: inaugurando a recupe-
ração da nascente do Córrego 
do Sapateiro, um dos principais 
cursos d’água da região, que 
corre sob o asfalto que recobre 
a região na atualidade, mas 
ainda tem a importância vital 
de ser o riacho que abastece 
o Lago do Ibirapuera, no prin-
cipal e mais conhecido parque  
da cidade. 

A obra é resultado de uma 
parceria entre a Subprefeitura 
de Vila Mariana, Conselho Par-
ticipativo local e Associação 
de Moradores da Vila Mariana. 

Para ter o destaque que 
merece, a nascente ganhou pai-
sagismo, portões, recuperação 
do piso de paralelepípedo e ga-
nhou pintura nas paredes que 
a envolvem. Outro destaque é 
para um painel feito por artis-
tas parceiros da Associação de 
Moradores da Vila Mariana.

Pelo trajeto, foram instala-
dos paralelepípedos intertra-
vados. Os blocos de cimento 
têm pequenas saliências, im-
pedindo que eles se encostem 
e bloqueiem a passagem da 
água para o solo. O vão entre 
os tijolos é completado com 
areia, garantindo proteção ao 
mesmo tempo em que mantém 
a permeabilidade. 

Além de garantir a volta da 
água da chuva aos cursos sub-
terrâneos, a permeabilidade 

é fundamental em pontos da 
cidade para evitar alagamen-
tos - em especial ao redor de 
uma nascente - em períodos de 
chuvas intensas. 

A parceria
“A parceria entre Subpre-

feitura, Conselho Participativo 
e a associação de moradores 
da região permitiu um diálogo 
aberto entre todas as partes e 
uma vasta troca de ideias”, ava-
lia Denise Delfim, presidente da 
AMA-VM. 

“O projeto também visa a 
valorizar e trazer a atenção do 
público para as águas subter-
râneas de São Paulo”, conclui. 
Ela ainda relembra que - em 
seus primórdios, há mais de 
120 anos, o bairro cresceu em 
torno de um Matadouro Muni-
cipal - hoje um prédio histórico 
e ocupado pela Cinemateca 
Brasileira. “É  uma região com 
grande riqueza hídrica, que 
conta com mais de 13 nascen-
tes”, relata.

O bairro
O Matadouro Municipal fun-

cionava, até o final do século 
XIX, na região central da cida-
de. Mas, com o crescimento ur-
bano e aumento da população 

naquela região, foi construído 
um novo na Vila Mariana, na 
virada para o século XX. O aba-
te dos animais consumia muita 
água, gerava resíduos e, em 
pouco tempo, mesmo o novo 
endereço se tornou insustentá-
vel para o tráfego de boiadas, 
trens e para a própria atividade 
de abate. 

Em 8 de janeiro de 1928, o 
Matadouro foi definitivamente 
desativado, a carne consumida 
na cidade passou a ser impor-
tada e o prédio passou por 
diferentes usos, especialmente 
como depósito, até ser tomba-
do como patrimônio histórico, 
receber restauro e passar a 
abrigar a Cienmateca. 

O evento
O evento será na Rua Luf-

talla Salim Achoa (Travessa 
da Rua Capitão Cavalcanti), 
às 15h do dia 03 de setembro 
e contará com a presença de 
representantes de todas as 
partes envolvidas na revitali-
zação e do Projeto Rios e Ruas, 
uma iniciativa voltada para 
desvendar e cuidair das águas 
subterrâneas. 

É gratuito e aberto à parti-
cipação da comunidade local. 

https://jornalzonasul.com.br/salao-na-praca-da-arvore-completa-seis-anos-celebrando-modernidade/
https://jornalzonasul.com.br/vila-mariana-recupera-nascente-o-corrego-do-sapateiro/
https://wa.me/5511977000395
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•CORONAVÍRUS

Calendário da dose de reforço 
gera dúvidas entre idosos

A vacinação contra a Covid-19 avança na cidade de São Paulo. 

Mas é preciso manter os cuidados. Se você apresentar sintomas 

como: tosse, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, febre, calafrios, 

perda de olfato e perda de paladar, procure imediatamente 

a Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa ou trabalho.

AO APRESENTAR 
SINTOMAS COMO:

PROCURE IMEDIATAMENTE
A UBS MAIS PRÓXIMA. 

TOSSE  DOR DE GARGANTA CORIZA

PERDA
DE PALADARFEBRE CALAFRIOS

PERDA
DE OLFATO

 DOR DE CABEÇA

PREFEITURA.SP.GOV.BR/CORONAVIRUS

Baixe o App 
e-saúdeSP 
e saiba mais

USE
MÁSCARA

MANTENHA O
DISTANCIAMENTO SOCIAL 

LAVE AS MÃOS
COM ÁGUA E SABÃO

•CORONAVÍRUS

O Governador João Doria 
apresentou nesta quarta-feira 
(1) o calendário de aplicação 
da dose adicional de vacinas 
contra COVID-19 nos idosos 
e adultos imunossuprimidos, 
que começam a receber o 
imunizante na próxima se-
gunda-feira (6). Ao todo, 7,2 
milhões de pessoas poderão 
ter a dose de reforço no de-
correr da campanha. Mas, 
apenas 1 milhão vão receber a 
terceira dose já nesta primeira 
fase que vai até 10 de outubro 
e é aí que mora a confusão.

O calendário mostrado 
pelo governo (imagem ao 
lado) destaca a data confor-
me faixa etária. Só que essa 
agenda só vale se a pessoa já 
tiver tomado a segunda dose 
há mais de seis meses, ou 
seja, em fevereiro ou março. 
Acontece que em fevereiro e 
até 15 de março, o governo só 
atendeu, com primeira dose, 
pessoas acima de 75 anos

Assim, por exemplo, a 
data de 4 a 10 de outubro para 
quem tem a partir de 60 anos 
só vai atingir profissionais 
de saúde e segurança que 
porventura tenham recebido 
a primeira dose em início de 
abril e da Coronavac, que tem 
intervalo menor entre primei-
ra e segunda dose. 

O público em geral com 60 
anos só foi admitido no Plano 
Estadual de Imunização em 6 
de maio. Caso tenham rece-
bido a Coronavac e recebido 
a segunda dose em início de 
junho, só poderão receber a 
dose de reforço no início de 
dezembro e não em outubro 
como mostra o cronograma 

Vacinação para maiores de 12 anos 
coincide com início da terceira dose

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 

estudo, que a Delta está pre-
sente em 69,7% das amostras 
identificadas e gama repre-
senta 28,4%. Mas, por enquan-
to, mesmo com mais casos da 
variante delta, não há risco 
de pressão sobre o sistema 
de saúde da capital neste 
momento, pois curva de cres-
cimento não é signifi cativa 

Vacinação adolescentes
Os menores de idade de-

vem estar acompanhados 
pelos pais ou responsável. 
Caso esse acompanhamento 
não seja possível, é necessário 
ir com um adulto e apresentar 
autorização assinada por um 
responsável.

Para receber a vacina é 
obrigatório apresentar docu-
mentos de identifi cação, pre-
ferencialmente CPF e Cartão 
SUS, além de um comprovan-
te de residência no município 
de São Paulo, em formato 

impresso ou digital, em nome 
dos pais ou responsável.

Para agilizar a vacinação 
é recomendável realizar o 
pré-cadastro no site Vacina 
Já, que agiliza o tempo de 
atendimento nos postos de 
vacinação. 

A SMS recomenda a con-
sulta ao site deolhonafila.
prefeitura.sp.gov.br para es-
colher o melhor momento e  
endereço para se vacinar. Veja 
em nosso site - jornalzonasul.
com.br - a lista completa de 
endereços onde se vacinar. 
Uma boa opção na região 
tem sido o posto drive thru e 
que também pode ser aces-
sado de metrô, para quem 
estiver a pé, foi montado no 
Tribunal de Contas do Muni-
cípio (TCM). Fica na Avenida 
Ascendino Reis, ao lado da 
estação AACD Servidor da 
Linha 5 - Lilás. 

Se a procura por adoles-
centes com comorbidades e 
grávidas foi considerada bai-
xa, o mesmo não aconteceu 
com o grupo de 15 a 17 anos 
sem condições especiais: vá-
rios postos apresentaram lon-
gas fi las e logo no primeiro dia 
mais de um terço do público 
esperado já havia se vacinado. 

Agora, a Prefeitura deve 
anunciar para segunda-feira, 
dia 6 de setembro, a vaci-
nação para quem tem 12, 13 
e 14 anos. Pelo calendário 
divulgado pelo Governo do 
Estado (leia matéria acima), 
nessa mesma data também 
deve ter início a aplicação 
de dose de reforço da vaci-
na para pessoas com idade 
a partir de 90 anos e que já 
tenham recebido a segunda 
dose há mais de seis meses. A 
Prefeitura, entretanto, ainda 
não confi rmou o cronograma 
para o reforço - lembrando 
que essa dose adicional deve 
ser tomada por idosos que 
receberam qualquer um dos 
imunizantes usados no Brasil: 
Pfi zer, Coronavac, Astrazene-
ca ou mesmo a vacina de dose 
única da Jannssen. 

No total geral, a capital 
paulista já aplicou quase 15 mi-
lhões de doses e se aproxima 
das 10 milhões de doses em 
primeira aplicação e outras 
5 milhões de segunda dose. 
A vacina Jannssen, em dose 
única atingiu pouco mais de 
300 mil pessoas. 

O desafi o das autoridades, 
agora, é conter o avanço da 
variante Delta na cidade e no 
Estado. Prefeitura e Instituto 
Butantan identificaram, em 

divulgado pelo Governo.  
No site vacinaja.sp.gov.br, 

entretanto, o cronograma é 
apresentado sem a ressalva 
de que só é válido para os 
casos de pessoas que recebe-
ram a segunda dose há mais 
de seis meses. 

Mesmo nos públicos mais 
idosos, ainda é importante 
observar que algumas pesso-
as que receberam a primeira 
dose em início de março, caso 
tenham sido imunizadas com 
a Astrazeneca, só receberam 
a segunda dose em maio, já 
que o intervalo nesse caso é 
maior, de três meses. Assim, 
pessoas de 80 anos, que no 
cronograma são indicadas 
como aptas a receber a ter-
ceira dose em 20 de setem-
bro, na verdade só poderão 
ser imunizadas em final de 
novembro!

Essa regra explica a discre-
pância entre o público total 
previsto para receber a ter-
ceira dose - 7,1 milhão de pes-
soas - e aquele que realmente 
vai estar apto a receber o 
reforço nesse cronograma, 

até 10 de outubro - 1 milhão 
de pessoas. 

Vale destacar, ainda, que 
a Prefeitura paulistana ainda 
não confirmou seu crono-
grama para a aplicação da 
terceira dose, que deveria ter 
início na próxima segunda, 
6 de setembro, junto com a 
vacinação de adolescentes a 
partir de 12 anos. 

Imunossuprimidos:
28 dias depois da 

segunda dose
Serão também imuniza-

dos com terceira dose os 
imunossuprimidos, a partir 
de 18 anos. São pacientes 
em tratamento de hemodi-
álise, quimioterapia, Aids, 
transplantados, entre outras 
pessoas em alto grau de imu-
nossupressão. 

Neste caso, a dose adicio-
nal será aplicada pelo menos 
28 dias após a data da conclu-
são do esquema vacinal, seja 
pela segunda dose (Corona-
vac, Astrazeneca ou Pfizer) 
ou por dose única (Janssen). 
Juntos, estes grupos totali-
zam 280 mil pessoas.

http://prefeitura.sp.gov.br/coronavirus
https://jornalzonasul.com.br/calendario-da-dose-de-reforco-gera-duvida-em-idosos/
http://cozywork.com.br
https://jornalzonasul.com.br/vacina-para-jovens-com-mais-de-12-comeca-em-6-de-setembro-junto-com-reforco/
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•CULTURA

Artistas que quiseram modernizar o 
cotidiano estão em mostra no MAC
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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

No bairro das fl ores, pizzaria se 
insere à história e à paisagem

Quem conhece ou mora 
em Mirandópolis, adora. O 
bairro tem um ar bucólico, 
que remete a uma conexão 
com a natureza - até as ruas 
têm nomes de fl ores - como 
Camélias, Rosas, Ipê, Camé-
lias, Crisântemos, Heliotró-
pos, Azaléas- ou indígenas 
- como Caramuru, Itaipu, 
Oriçanga. Quando a Primave-
ra se aproxima, o bairro fi ca 
ainda mais charmoso, com 
ipês, azaleas e outras plantas 
repletas de cores, flores e 
aromas.

Nesse cenário que mescla 
a modernidade e celeridade 
da metrópole com o clima 
tranquilo e fl orido, surgiu há 
dois anos um endereço gas-
tronômico que se harmoniza 
com perfeição à história e 
características urbanas do 
bairro: a GattoFiga. 

Embora inspirada em en-
cantadoras cantinas napolta-
nas, a pizzaria já faz parte da 
paisagem de Mirandópolis. 
Os mais atentos poderão 
apontar que está localizada 
em uma rua que não tem 
nome nem de origem indíge-
na, nem que remeta a fl ores, 
como tantas outras vizinhas. 

Mas, ao resgatar a história 
da Rua Luís Góis, descobre-se 
que aquele trecho em esqui-
na com a Rua das Rosas se 
chamava, na verdade, “Cri-
sandália”, remetendo à fl or 
mais conhecida por Dália. 

A Rua foi aberta no lote-
amento do bairro de Miran-
dópolis, em 1918. Só teria seu 
nome modificado por nova 
lei em maio de 1923, quando 
passou a homenagear o ser-
tanista e jesuíta Luís de Góis. 

Cem anos depois, a pizza-
ria parece representar muito 
bem essa fusão. Quem já foi 
à casa sabe: há flores por 
todos os lados, as plantas 
embelezam e trazem charme 
inconfundível ao local.

Cardápio
Dá para dizer ainda que 

a natureza está presente no 
menu, todo composto por 
ingredientes frescos e vindos 
diretos do produtor. 

Essa seleção natural de 
temperos, hortaliças, frutos 
se mistura a queijos espe-
ciais, embutidos de primeira 
linha, molho italiano, azeite 
trufado, nozes... Todos em 
incríveis receitas sobre uma 
massa de longa fermenta-
ção, que vai ao forno italiano 
que parece completar esse 
cenário quase mágico do 
ambiente, ainda coroado 
por quadros de inspiração na 
cultura italiana e som de jazz 
suave ao fundo.

Combina perfeitamente 
chamar à mesa, por exemplo, 
uma pizza como a Delicata. O 
queijo Fior di Latte recobre 
Palmito Pupunha, Alho Poró, 
Azeitonas Pretas e Pimenta 
Dedo de Moça. O toque fi nal 
fi ca por conta da Stracciatella 
- um queijo de búfala coalha-
do e maturado no próprio 

soro, que garante um sabor 
único e acidez perfeita. 

Outra boa pedida para 
sentir essa proximidade com 
o que a natureza produz de 
melhor é a Verdi: Pesto de 
Manjericão, Abobrinha, Fior 
di Latte, Alho, Alecrim, Tomi-
lho, Dedo de Moça,

Para beber, comece com 
um dos drinks da casa e de-
pois decida-se entre cervejas 
ou vinhos - rosés, tintos ou 
brancos. Edson Leite, Cida 
Montagner e David Leite, 
criadores da GattoFiga, tam-
bém podem dar sugestões 
aos clientes mais indecisos. 

Também é possível pedir 
delivery ou retirar as pizzas 
na GattoFiga,  que está aber-
tade terça a domingo, das 
18h até 23h.  Confi ra o cardá-
pio 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 @gattofigapi-
zzabar.

Cores, fl ores, sabores e aromas criam o ambiente 
perfeito para curtir o bairro, com sotaque italiano

•GASTRONOMIA

Bairro de Mirandópolis, loteado há um século, tem ruas com nomes indígenas e de fl ores

Projetos para um Cotidiano 
Moderno no Brasil 1920-1960 é 
a nova mostra que o Museu de 
Arte Contemporânea (MAC) da 
USP apresenta, com a proposta 
de fazer uma nova leitura do 
trabalho de sete consagrados 
artistas: Antonio Gomide, Emi-
liano Di Cavalcanti, Flávio de 
Carvalho, Fulvio Pennacchi, 
John Graz, Mário Zanini e Vicen-
te do Rego Monteiro. 

Todos integram o acervo do 
MAC e surpreendem o visitante 
com ilustrações para capas de 
revistas, murais decorativos, 
cartazes, desenhos de cenários 
e fi gurinos para peças de teatro 
e balé. São 120 obras que mos-
tram a linguagem moderna no 
País, delineando o cenário ur-
bano da São Paulo da primeira 
metade do século 20.

As obras expostas trazem 
um questionamento pontual. 
Embora sejam de grandes pin-
tores e escultores que se pro-
jetaram nas chamadas belas-
-artes, os trabalhos reunidos na 
mostra são das denominadas 
artes menores. “A exposição 
de obras que não se enqua-
dram em um registro conven-
cional do que se entende por 
belas-artes, isto é, pintura e 
escultura, apresenta alguns 
desafi os, a começar pela termi-
nologia utilizada para descrevê-
-las, questionando sua visão 
como ‘artes menores’ ou ‘artes 
aplicadas’”, argumentam Ana 
Magalhães e Patrícia Freitas 
no texto de apresentação da 
mostra. “

“A incorporação de várias 
das obras expostas ao acervo 
do MAC aconteceu a partir de 
uma reavaliação da história da 

arte moderna no Brasil, leva-
da a cabo por Walter Zanini, 
primeiro diretor do museu”, 
esclarecem as curadoras Ana e 
Patrícia. “Esses objetos estive-
ram presentes em exposições 
por ele organizadas entre 1968 
e 1977, que se dedicaram a 
rever alguns personagens im-
portantes do Modernismo no 
Brasil, mas que não pareciam 
vincular-se às correntes artís-
ticas mais estudadas naquele 
contexto. Além disso, à exce-
ção de Di Cavalcanti e de Flávio 
de Carvalho, esse colecionismo 
modernista implantado por 
Zanini tinha uma relação direta 
com temas de pesquisa de seu 
interesse como historiador da 
arte, bem como fugiam a uma 
categorização mais tradicional 
da historiografi a até então.”

Segundo Ana e Patrícia, 
cada um dos artistas expostos 
já foi contemplado por expo-
sições e estudos sobre o Mo-
dernismo no Brasil. “Mas é no 

exercício de aproximar seus de-
senhos presentes no MAC que 
encontramos uma nova visada. 
Dos estudos para indumentária 
de Rego Monteiro até os pro-
jetos para azulejos de Zanini, 
interessa-nos compreender a 
complexidade desse conjunto, 
salientando a importância dele 
para o entendimento de uma 
experiência ampliada de mo-
dernidade no Brasil.”

A exposição Projetos para 
um Cotidiano Moderno no Bra-
sil: 1920-1960, com  curadoria 
do Grupo de Pesquisa Nar-
rativas da Arte do Século 20, 
fi ca em cartaz de terça-feira a 
domingo, das 11 às 19 horas, 
no Museu de Arte Contempo-
rânea (MAC) da USP (Avenida 
Pedro Álvares Cabral, 1.301, 
Ibirapuera, em São Paulo. Grá-
tis (é preciso agendar visita em 
sympla.com.br/produtor/visi-
tamacusp). Tel (11) 2648-0254.

Por Leila Kiyomura
Jornal da USP

Di Cavalcanti, “Cenário” 1929:  
pastel, crayon e guache sobre papel

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

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

HORÁRIO: terça a domingo, das 18h00 às 23h00
Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas
Site: www.gattofi ga.com - Redes sociais: @gattofi gapizabar

https://jornalzonasul.com.br/no-bairro-das-flores-pizzaria-se-insere-a-historia-e-a-paisagem/
https://gattofiga.accon.app/menu
https://jornalzonasul.com.br/artistas-que-quiseram-modernizar-o-cotidiano-estao-em-mostra-no-mac/
https://pt-br.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes/
https://www.casaderepousoadonai.com.br/
https://wa.me//5511971372147
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IMÓVEIS

O edifício é um monumen-
to histórico, inaugurado em 7 
de setembro de 1895. Os qua-
dros e obras, obviamente, in-
tegram um acervo repleto de 
itens antigos e que retratam 
a trajetória do Brasil indepen-
dente. Mas, ao mesmo tempo, 
é possível dizer que o Museu 
do Ipiranga será totalmente 
novo. Amplo, moderno, com 
recursos tecnológicos, cafe-
teria, loja, possibilidades de 
interação entre o público e o 
acervo, programação cultural 
intensa...

Vai ser assim o Museu do 
Ipiranga, daqui um ano. Fe-
chado desde 2013 por estar 
com estrutura comprometi-
da e inseguro, o mais antigo 
museu da cidade vai se tornar 
o maio rdo país depois da re-
forma. Embora a estrutura do 
prédio esteja em processo de 
restauro, com preservação de 
suas características arquite-
tônicas principais, a fl uidez e 
distribuição dos espaços será 
completamente modernizada, 

ampliando o espaço, ganhan-
do luminosidade, garantindo 
acessibilidade total. 

Essa semana, em coletiva o 
governador João Doria anun-
ciou  o início da contagem 
regressiva para entrega da 
obra. Segundo o governo, o 
projeto, que está com 70% das 
obras concluídas, deverá ser 
inaugurado em setembro de 
2022 para a celebração do Bi-
centenário da Independência 
do Brasil.

O edifício monumento é 
tombado como patrimônio 
municipal, estadual e federal, 
por isso a preocupação com 
o restauro. Mas, uma escava-
ção em frente ao prédio está 
em execução para garantir a 
ampliação. Em vez de conti-
nuar a ser acessado por longas 
escadarias, depois da reforma 
o  museu será acessado dire-
tamente do Parque da Inde-
pendência, com bilheterias 
e entrada no térreo. Haverá 
ainda  auditório para 200 pes-
soas, espaço do educativo, 

café, loja e sala de exposição 
temporária.

Já no restauro, estão sen-
do realizados reparos em 
todos os detalhes da arquite-
tura, incluindo a fachada, os 
interiores e os elementos de 
marcenaria, como portas e 
batentes. Quando reaberto, 
o museu terá dobrado sua 
área total construída, com 
o espaço modernizado que 
contará com elevadores, es-
cadas rolantes e sistema de 
ar-condicionado.

O Jardim Francês, locali-
zado em frente ao edifício do 
museu também está sendo 
restaurando, tanto na estrutu-
ra de suas construções quanto 
na área botânica. Ganhará um 
restaurante com 270 metros 
quadrados, espaço para food 
bikes, modernização da ilumi-
nação, requalifi cação das vias 
de acesso e o resgate de duas 
fontes do projeto original, 
demolidas em 1972. 

O  entorno também ganha 
- haverá recuperação do Mo-

Museu do Ipiranga fi ca pronto em um ano
•HISTÓRIA

Nem só de engenharia e ar-
quitetura se faz o Novo Museu 
do Ipiranga. Além da moderni-
zação, restauração e amplia-
ção do edifício-monumento, 
o público vai encontrar, em 
2022, grande parte do seu 
acervo restaurada. Por meio 
de um programa de fomento 
artístico do Bank of America, 
dos Estados Unidos, o Museu 
do Ipiranga adquiriu recursos 
necessários para o restauro 
de nove quadros que residem 
no Salão Nobre, espaço de 
destaque da instituição, e a 
aplicação de verniz na tela 
Independência ou Morte, de 
Pedro Américo, cujo restauro 
foi realizado no próprio salão, 
devido à grande proporção da 
tela, e fi nalizado no primeiro 
semestre do ano passado. 

O trabalho conta com uma 
equipe de dez profissionais 
que iniciou os trabalhos em 
julho, e a previsão é que dure 
dez meses, com a conclusão 
em maio de 2022. Está previs-
ta, também, a produção de 
um livro com os bastidores 
do restauro e a história das 
obras. A operação inclui pro-
cedimentos como remoção de 

verniz, sujeira, preenchimento 
de perfurações, planifi cação, 
reentelagem, renovação de 
molduras e chassis, restauro 
de dourações, retoques, e, por 
fi m, aplicação de vernizes de 
proteção.

“O Museu do Ipiranga tem 
uma grande quantidade de 
obras que precisariam ser 
restauradas para a reabertura 
das exposições em 2022 (são 
43 no total), com um custo 
total aproximado de 1,3 mi-
lhão de reais. No entanto, a 
sua concretização dependia 
efetivamente de verbas para a 
sua realização”, conta Rosaria 
Ono, diretora da instituição. 

“Tínhamos, em nosso or-
çamento, cerca de 20% dessa 
verba garantida, portanto, a 

doação recebida do Bank of 
America foi importantíssima 
para contemplar o restauro 
de mais obras e também fun-
damentou um pleito de verba 
adicional do museu à Univer-
sidade de São Paulo, para que 
todas as obras pudessem ser 
restauradas”, conclui. O pa-
trocínio faz parte do progra-
ma chamado Bank of America 
Art Conservation Project, que 
busca dar apoio estratégico à 
arte em todo o mundo.

Tanto o quadro de Pedro 
Américo quanto as outras 
nove obras em processo de 
restauração fi cavam expostas 
no salão Salão Nobre, com 
seus 182 metros quadrados 
e mais de 10 metros de pé-
-direito.

Quadros do Museu também 
estão sendo restaurados

numento da Independência, 
da Cripta Imperial e da Casa 
do Grito a cargo da Prefeitura, 
a despoluição do Córrego do 
Ipiranga e a criação de uma 
nova área de lazer a cargo da 
Sabesp. 

Ainda neste semestre, será 

dado início ao processo de im-
plantação do projeto de muse-
ografi a, com a instalação de 12 
exposições – uma temporária 
e 11 permanentes – que serão 
dotadas de equipamentos 
multimídia para imersão, in-
teratividade e acessibilidade.

Os trabalhos de restaura-
ção, modernização e amplia-
ção do museu devem custar 
cerca de R$ 188 milhões e 
contam com patrocínios dire-
tos e incentivados via Lei de 
Incentivo à Cultura.

Enquanto a inau-
guração do Novo 
Museu do Ipiranga, 
marcada para se-
tembro de 2022, não 
acontece,  o público 
que desejar acompa-
nhar mais de perto o 
progresso das obras 
e todo o processo de 
restauração e amplia-
ção do edifício-mo-
numento terá acesso 
gratuito ao Observa-
tório da Obra.

O espaço, que ocupa o 
mezanino do Parque da Inde-
pendência, terá área externa 
dedicada a painéis com mar-
cos da reforma e mirante para 
o canteiro de obras, e estará 
aberto ao público com horário 
de funcionamento das 9 às 18 
horas, de segunda a sexta-fei-
ra, sob agendamento prévio 
e gratuito no site da Sympla: 
encurtador.com.br/houDQ.A 
entrada para o mirante deve 
ser feita exclusivamente pelo 
portão da Rua Xavier de Al-
meida. 

O Observatório da Obra é 
um pavilhão de dois andares 
e 60m², e está instalado no 

local que oferece a melhor 
vista para o edifício do museu. 
No primeiro andar, coberto, 
TVs exibem os vídeos da série 
Diário da Obra, mostrando aos 
visitantes todos os avanços 
do projeto de recuperação 
do museu, desde o início até 
o estágio atual da obra.

Do mirante, os visitantes 
têm uma visão privilegiada 
de toda a frente do canteiro 
de obras, conseguindo ver as 
ações de ampliação e constru-
ção da nova entrada do Museu 
do Ipiranga. A ação tem como 
objetivo manter a sociedade 
informada sobre o andamento 
do projeto e cultivar o relacio-
namento com o público, ofe-

recendo uma nova maneira de 
os visitantes acompanharem o 
dia a dia dos trabalhos com se-
gurança. A visita inclui, ainda, 
uma área externa dedicada a 
painéis que abordam os mar-
cos da obra e todo o processo 
construtivo realizado.  Todo 
o espaço do pavilhão, assim 
como o conteúdo exposto, 
será completamente acessí-
vel. As ações de acessibilidade 
incluem o uso de Libras e dis-
positivos de audiodescrição. 

A proposta refl ete a políti-
ca do Novo Museu do Ipiran-
ga, que pretende ter meca-
nismos de acessibilidade para 
as diferentes necessidades 
especiais dos visitantes.

Mirante permite acompanhar 
obra do Museu do Ipiranga

https://jornalzonasul.com.br/museu-do-ipiranga-fica-pronto-em-um-ano/
https://jornalzonasul.com.br/quadros-do-museu-do-ipiranga-tambem-estao-sendo-restaurados/
https://jornalzonasul.com.br/mirante-permite-acompanhar-obra-do-museu-do-ipiranga/
https://jornalzonasul.com.br/onix-imoveis/
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Já há alguns anos., a Pre-
feitura deixou de promover 
a campanha de vacinação 
antirrábica para cães e gatos, 
que normalmente acontecia 
no mês de agosto. A alegação 
era de baixo número de doses 
enviadas pelo Ministério da 
Saúde. 

Mas, ainda é possível imu-
nizar gratuitamente os ani-
mais de estimação contra a 
raiva, que está erradicada no 
município desde a década de 
1980. Há postos que funcio-
nam o ano todo. E, dessa vez, 
a Prefeitura também cirou 
alguns pontos volantes que 
vão funcionar até dezembro 
próximo, mas em períodos 
alternados. 

Um deles fica no Ipiran-
ga, na altura do número 301 
da avenida Nazaré, próximo 
ao posto de bombeiros do 
Ipiranga. Ali, a vacinação vai 
acontecer até dia 15 de se-
tembro; depois novamente 
entre 6 e 20 de outubro, 3 e 
17 de novembro, e 1º e 15 de 
dezembro, sempre das 9h às 
14h30. 

Há ainda um endereço na 
zona leste: na subprefeitura 
da Penha, acesso pela rua 
Mandu, 451, às quartas-feiras, 
exceto em feriados, das 9h30 
às 16h. 

Postos fi xos
Além dos postos voltan-

tes, há outros endereços 
onde a vacinação acontece o 
ano todo. 

Na zona sul paulistana, 
existem os seguintes ende-
reços: 

- Uvis Cidade Ademar – rua 
Maria Cuofono Salzano, nº 
185, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h;

- Uvis Jabaquara – rua Ge-
naro de Carvalho, nº 101, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 15h;

- Uvis Parelheiros – rua 
Cristina Schunck Klein, nº 23, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 15h;

Pets saudáveis
A vacina antirrábica deve 

ser aplicada a partir dos três 
meses de idade no animal e é 
fundamental, por ser a única 
forma de prevenir a doença.

“É importante que a popu-
lação se dirija até um posto e 
vacine o seu animal de esti-

mação, pois a imunização é 
fundamental para o controle 
da doença e bem-estar da 
população e dos pets”, afi rma 
Thiago Kenji Matsuo, veteri-
nário do Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica (NVE).

Animais com diarreias, em 
tratamento ou convalescendo 
de cirurgias devem aguardar a 
recuperação.

Cuidados ao vacinar
Cães e gatos devem ser 

conduzidos por pessoas ca-
pacitadas. Cachorros bravos 
ou mordedores, de qualquer 
espécie, devem utilizar foci-
nheira apropriada. Os felinos 
precisam ser transportados 
em caixas para esse fi m e em 
segurança. Após a vacinação, 
o tutor deve oferecer água e 
alimentação ao animal nor-
malmente.

•PETS

Zona sul tem postos para vacinar
cães e gatos com antirrábica

Audiência pública online vai discutir 
o futuro do Ginásio do Ibirapuera

•CULTURA

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 

No próximo dia 21 de se-
tembro, às 10h, a Câmara 
Municipal de São Paulo irá 
debater em Audiência Pública 
o PIU (Projeto de Intervenção 
Urbana) Ginásio do Ibirapue-
ra. O debate será promovido 
pela Comissão de Política Ur-
bana, Metropolitana e Meio 
Ambiente. O presidente do 
colegiado, vereador Paulo 
Frange (PTB), é o autor do 
requerimento.

O PIU Ginásio do Ibira-
puera está sendo desenvol-
vido pelo Governo do Estado 

de São Paulo, que é quem 
administra o equipamento 
público. O local compreende 
o Complexo Desportivo Cons-
tâncio Vaz Guimarães, que é 
referência para treinamentos 
de atletas olímpicos e já foi 
palco de inúmeros eventos 
esportivos internacionais.

No documento que solici-
ta a realização da audiência, 
o vereador Paulo Frange 
apresenta algumas conside-
rações relacionadas à área 
que abrange o projeto e às 
ZOEs (Zonas de Ocupação 

Especial). O requerimento 
menciona ainda as manifes-
tações de órgãos de defesa 
e preservação do patrimônio 
histórico-cultural.

Para participar, é preciso 
se inscrever em saopaulo.
sp.leg.br/audienciapublica
virtual/inscricoes/. A partici-
pação por escrito é possível 
preencher formulário no link 
encurtador.com.br/filGO. A 
transmissão online acontece 
em saopaulo.sp.leg.br/trans
parencia/auditorios-online/
auditorio-prestes-maia/

https://jornalzonasul.com.br/com-o-fim-da-quarentena-descubra-pequenos-parques-na-zona-sul/
https://jornalzonasul.com.br/audiencia-publica-vai-discutir-concessao-do-ginasio-ibirapuera/
https://wa.me//5511999017406
https://wa.me//551155558659



