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Esporte Clube Sírio desenvolve 
projetos sociais e aceita 
doações  no Planalto Paulista
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Escola Paulista de Enfermagem e 
Hospital São Paulo integram 
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Vila Mariana renasce pelas águas
No fi nal do século XIX, 

a Vila Mariana era uma 
região bem pouco povoa-
da - como toda a capital, 
aliás. Seus riachos cor-
riam a céu aberto, pou-
cas chácaras e casas se 
espalhavam pela região. 
Agora, ao comemorar o 
aniversário do bairro, a co-
munidade local se reuniu 
para inaugurar uma obra 
desenvolvida em parceria 
com a Subprefeitura - a 
revitalização da Nascente 
do Córrego Sapateiro. O 
novo ponto turístico do 
bairro fi ca em um peque-
no beco escondido, mas 
de extrema importância: 
ali nasce o riacho que ali-
menta o Lago do Parque 
do Ibirapuera, o mais visi-
tado da cidade. P����� 5
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Uma audiência de con-

ciliação foi promovida na 

antiga sede do Doi-Codi - 

departamento de repressão 

na época da ditadura militar 

- para negociar o futuro do 

prédio que é tombado. Hoje, 

funciona ali a 36 DP, mas 

ativistas de Direitos Huma-

nos, familiares de pessoas 

torturadas e mortas e Minis-

tério Público querem que ali 

seja implantado um museu 

contra a tortura.  P����� 5
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M E I O A M B I E N T E
Como melhorar a limpeza pública urbana?

Com o fim dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos, alguns 
cenários japoneses podem 
ficar na mente e trazer ensina-
mentos. Se já nos habituamos 
a ver o povo de lá recolhendo 
lixo em estádios esportivos, 
agora com as imagens da ca-
pital Tóquio algumas outras 
lições podem se destacar. A 
cidade é extremamente limpa, 
não se vê uma bituca de cigar-
ro ou papel pelo chão. O mais 
intrigante é: também não se 
veem lixeiras ou papeleiras. 
Como a cidade pode ser tão 
limpa se não há lixeiras?

Porque os japoneses já 
compreenderam que o lixo 
que cada cidadão produz é de 
responsabilidade dele mesmo. 
Assim, ao abrir um chocolate 
na rua, comprar um refrige-
rante em copo descartável ou 
fumar um cigarro, o morador 
de Tóquio sabe que precisa 
carregar aquele resíduo até 
sua casa, onde fará o descarte 
correto.  E ainda haverá se-
paração daquilo que é ou não 
reciclável. 

Se no Japão, a educação 
ambiental e cultura foram 
suficientes para que esses há-
bitos ficassem arraigados na 
sociedade, outros países do 
mundo optaram por multas 
e outras penas para quem 
descarta lixo incorretamente. 

Em Austin, no Texas (Es-
tados Unidos da América), a 
pessoa que descartar lixo ou 
entulho nas ruas pode pagar 
multas de até 500 dólares - ou 
cerca de R$ 2.500 reais. Esse 
valor pode subir para 10 mil 
dólares - ou 50 mil reais - 

quando o resíduo foi deixado 
por empresas ou se houve 
qualquer finalidade comercial 
no despejo irregular. 

Em Londres, na Inglaterra, 
além das multas para quem é 
flagrado jogando lixo na rua, 
há até previsão de prisão para 
quem abandonar um veículo  
nas ruas, além de multas que 
podem ultrapassar 17 mil 
reais. 

Engajamento
A cobrança de taxas, im-

postos e multas sempre foi 
uma ferramenta para desper-
tar a atenção da população 
para os danos que o descarte 
irregular de lixo pode trazer 
às cidades. Ao mesmo tempo, 
esses recursos podem finan-
ciar os altos custos da limpeza 
pública, fazendo com que 
pesem mais sobre os cidadãos 
que não contribuem para 
manter a cidade limpa. 

O engajamento da socie-
dade, de qualquer forma, é 
sempre essencial para a des-
tinação correta do lixo e, ao 
mesmo tempo, desenvolver 
uma economia mais justa, 
menos agressiva ao meio am-
biente. 

Foi assim em países como 
Holanda, Alemanha, Singa-
pura, Hong Kong (que é um 
território autônomo, com 
legislação própria) e outras 
nações. São países que conse-
guiram evoluir na coleta sele-
tiva, na reciclagem, na redu-
ção do desperdício ao mesmo 
tempo em que educaram seus 
cidadãos sobre a importância 
de não jogar lixo na rua, dos 
altos custos da varrição e da 

melhor qualidade de vida 
proporcionada por um am-
biente urbano preservado e 
sem sujeira. 

Também há várias ações 
pelo planeta incentivando 
a produção a partir da reci-
clagem e reaproveitamento 
de materiais, reduzindo a 
cobrança de impostos nesses 
itens que voltam à economia, 
gerando economia tanto no 
processo industrial, quanto 
para o consumidor final. 

Em países como a Holanda, 
a separação de recicláveis e 
sua devolução nos pontos de 
venda - em um processo sem 
custo de coleta ou limpeza 
pública - gera descontos nas 
compras futuras. É similar 
ao antigo hábito de devolu-
ção de vasilhames, em que o 
consumidor sabia que há um 
custo naquela embalagem de 
refrigerante. 

No Brasil
O Brasil ainda engatinha 

no conceito de responsabili-
dade compartilhada. Agora 
em agosto, a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, PNRS, 
chegou aos 11 anos sem que 
muitos de seus preceitos es-
tejam em prática. 

Basicamente, a ideia é de 
que a responsabilidade pela 
geração e destinação do lixo 
é compartilhada: cidadãos, 
poder público e empresas. 

As empresas precisam se 
responsabilizar pelos produ-
tos que se transformam em 
resíduos sólidos urbanos - 
como as embalagens diversas 
dos itens que levamos para 
casa - e o poder público pre-

cisa prestar serviços de coleta 
e destinação. 

Mas e o cidadão comum? 
Tem também várias obri-
gações. Não sujar a cidade, 
acondicionar corretamente 
o lixo doméstico e colocá-lo 
no dia e horário corretos, se-
parar os recicláveis são ações 
básicas e que deveriam ser co-
tidianas e naturais para todos. 

Participar da coleta se-
letiva, por exemplo, é um 
hábito muito simples e fácil 
de concretizar e que ainda 
tem resistência de boa parte 
da população. Basta separar 
papel, plástico, metal e vidro, 
acondicioná-los todos em 
um único saco reforçado e 
colocar para coleta no dia e 
horário corretos. Para checar, 
acesse www.ecourbis.com.br/
coleta/index.html.

A concessionária Ecourbis 
é a responsável pelos serviços 
de coleta domiciliar tradicio-
nal e seletiva nas zonas sul 
e leste da cidade. Gerencia a 
Central Mecanizada de Tria-
gem Carolina Maria de Jesus, 
em Santo Amaro, além de 
fazer o monitoramento e a 
operação de aterros sanitários 
como o Central de Trata-
mento de Resíduos Leste, em 
Sapopemba, para onde são 
destinadas 7 mil toneladas 
diárias de lixo doméstico. A 
empresa executa ainda a co-
leta e destinação correta de 
resíduos de saúde em Unida-
de de Tratamento específica.

Tecnologia
A cidade e o país, entretan-

to, podem avançar mais nas 
políticas de reaproveitamento, 

Metrô tem postos de coleta para lixo eletrônico
Dez estações do Metrô es-

tão com coletores de lixo 
eletrônico em Pontos de En-
trega Voluntárias (PEVs). As 
estações foram selecionadas 
para facilitar que o maior nú-
mero possível de passageiros 
faça o descarte adequado. Eles 
poderão entregar produtos de 
pequeno e médio porte, como 
computadores, celulares, ca-
bos, carregadores, pilhas al-
calinas, secadores de cabelo, 
console de videogame, entre 
outros. Inservíveis como estes 
prejudicam o meio ambiente 
e causam contaminação do 
solo e da água se descartados 
de forma inadequada. A ação 
fica em várias estações até 22 
de setembro. 

A iniciativa integra a Vi-
rada Sustentável e os PEVs 
estarão nas estações Jabaqua-
ra (Linha 1- Azul), Paraíso 
(conexão das linhas 1- Azul 
e 2- Verde), Sé (conexão das 
linhas 1- Azul e 3- Vermelha), 
Tucuruvi (Linha 1- Azul), 
Palmeiras-Barra Funda (Li-

nha 3- Vermelha/integração 
com a CPTM), República 
(Linha 3- Vermelha/conexão 
com a Linha 4- Amarela), 
Tatuapé (Linha 3- Vermelha/
integração com a CPTM), 
Clínicas (Linha 2- Verde), 
Vila Prudente (Linha 2-Ver-
de/conexão com a Linha 15- 
Prata) e São Mateus (Linha 
15-Prata) vão contar com 
coletores de lixo eletrônico 
em Pontos de Entrega Volun-
tárias (PEVs).  

A iniciativa é uma parce-
ria do Metrô com a Green 
Eletron - entidade gestora de 
logística reversa de produtos 
eletroeletrônicos e pilhas - e 
com a Coopermiti - coope-
rativa de triagem de resídu-
os eletroeletrônicos. Ações 
similares feitas nas estações 
do Metrô em 2020 e 2021, co-
letaram mais de 2,2 toneladas 
de lixo eletrônico. 

Virada
A cidade está  também 

recebendo a Virada Susten-
tável e, por isso, algumas 

estações do metrô estão com 
intervenções artísticas com 
caráter de educação am-
biental.  

 Na estação Tatuapé, du-
rante o mês de setembro, de-
senhos em forma de cartoons 
produzidos pelo artista Andy 
Singer questionam o papel 
do carro na sociedade mo-
derna: Será que o automóvel 
é mesmo imprescindível na 
mobilidade?  

Também há mensagens 
estampadas em 27 escadas 
fixas em estações das linhas 
1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha 
e 15- Prata. Transformadas 
em espaços culturais, as es-
cadas vão contar com men-
sagens positivas e de reflexão 
para que possamos superar 
este período de dificulda-
des impostas pela pandemia, 
cientes da importância da 
sustentabilidade.   

Nas estações Paraíso, Luz, 
Sacomã e Brás os passagei-
ros poderão descobrir como 
caixinhas tipo “longa vida” 

usadas podem ganhar uti-
lidade depois de passarem 
por coleta seletiva, através da 
exposição “Embalagem Para-
de”. Uma das consequências 
positivas da coleta adequada 
é dar impulso na geração de 
renda para muitas famílias 
necessitadas. 

Como 
participar

SERVIÇO : A Coleta de 
lixo eletrônico - até 22/09 . 
Estações Jabaquara (Linha 
1-Azul), Paraíso (ponto de co-
nexão entre as linhas 1-Azul e 
Linha 2-Verde), Sé (conexão 
entre as linhas 1-Azul e Linha 
3-Vermelha), Tucuruvi (Li-
nha 1-Azul), Palmeiras-Barra 
Funda (Linha 3- Vermelha/
integração com a CPTM), 
República (conexão com a 
Linha 4- Amarela), Tatuapé 
(Linha 3- Vermelha/integra-
ção com a CPTM), Clínicas 
(Linha 2- Verde), Vila Pru-
dente (Linha 2-Verde/cone-
xão com a Linha 15- Prata) e 
São Mateus (Linha 15-Prata) 

LIMPEZA PÚBLICA

Participe, discuta, reflita. 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 final de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental 
S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte e destinação final 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.

TROCA DE INFORMAÇÕES PELA INTERNET E INSPIRAÇÃO 
EM AÇÕES DE OUTROS PAÍSES PODEM MODIFICAR O 
CENÁRIO DE LIMPEZA PÚBLICA AO NOSSO REDOR

reciclagem, redução da gera-
ção de lixo e controle da sujei-
ra pelas ruas, prolongamento 
da vida útil de seus aterros. 

A tecnologia pode ser alia-
da nesse desafio, especialmen-
te com incentivo ao compar-
tilhamento. Compartilhar 
informações, compartilhar 
objetos em vez de comprá-los, 
compartilhar o uso de carros, 
bicicletas... 

O consumo consciente 
também tem na tecnologia 
uma forte aliada. Pelas redes 
sociais, por exemplo, pode-
-se cobrar das empresas o 
respeito ao consumidor e a 
oferta de embalagens retor-

náveis. E valorizar iniciati-
vas - sejam elas individuais, 
de instituições, do poder 
público ou de empresas par-
ticulares - que representem 
essa nova forma de pensar 
o mundo. 

Espelhar-se em ações e pro-
gramas de reciclagem desen-
volvidos mundo afora pode 
modificar, principalmente, 
nosso conceito de responsabi-
lidade. Cada família, cada in-
divíduo, cada empresa podem 
adotar atitudes que fazem a 
diferença na limpeza pública, 
na proteção à natureza e até 
mesmo em maior respeito aos 
consumidores. 

 Escadas com mensagens 
- até 28/11. Estações Saúde, 
Vila Mariana, Paraíso (linhas 
1 e 2), Santana, Parada Inglesa, 
Tucuruvi, Vila Prudente, Bri-
gadeiro, Consolação, Clínicas, 
Sumaré, Vila Madalena, Gui-
lhermina-Esperança, Penha, 
Pedro II, Santa Cecilia, Ma-

rechal Deodoro e São Mateus 
Embalagem Parade - até 

28/09. Estações Paraíso, Luz, 
Sacomã e Brás 

EXPOSIÇÃO SEM SAÍDA 
- A insustentável sociedade 
do automóvel (cartoons) - até 
31/10. Estação Tatuapé.
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CONHEÇA O DECORADO 
mais inteligente de São Paulo com 
automação por comando de voz. 
Experimente.

AF-Anuncio_Jn_ZonaSul_296x510.indd   1 18/08/21   11:11
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Esporte Clube Sírio recebe doações 
para projetos sociais diversos

voluntárias, associadas e não 
associadas ao clube. Nesses 2 
anos e meio, foram entregues 
cerca de 30 mil peças de tricô e 
crochê - como perucas, colchas, 
cachecol, mantas, sapatinhos, 
coletes, entre outros, confeccio-
nado pelas próprias voluntárias.

A voluntária Maisa Uvo afi r-
ma que o projeto Sírio do Bem 
traz alegria, aprendizado, troca, 
incentivo e gratidão em sua 
vida. “Ao falar do projeto fora 
dos muros do clube, muitas de 
nós incentivamos outras amigas 
a colaborar também. Os traba-
lhos são carregados de amor. O 
projeto tem o objetivo de ajudar 
pessoas e instituições, mas no 
fundo, ele acaba enchendo 
nossos corações de muita felici-
dade”, conta.

Com a pandemia de covid-19, 
a atuação do departamento ex-
pandiu, além de aumentar tam-
bém a execução dos produtos 
confeccionados. Desde março 
de 2020, o clube estendeu seu 
atendimento a orfanatos, casas 
de longa permanência para 
idosos, pessoas em situação de 
rua, casas de acolhimentos que 
recebem as mães e crianças que 
vêm de outros estados e demais 
instituições, com doações de 
máscaras. Já foram entregues 
cerca de 13.500 máscaras neste 
período.

Além disso, o departamento 
também passou a realizar cam-
panhas de alimento voltadas 
para famílias em que pessoas 
perderam emprego durante a 
pandemia. Neste período, fo-
ram arrecadadas 2,5 toneladas 
de alimentos. Também foram 
realizadas campanhas de aga-
salho, distribuídos em asilos, 
orfanatos, casa de apoio à mãe 
solteira, asilos e hospitais, e tam-
bém campanha de cobertores 
direcionadas às pessoas em si-
tuação de rua. Foram entregues 
mil cobertores neste período 
de pandemia. O departamento 
também realizou quatro Cam-
panhas de Doação de Sangue.

Para a voluntária Maria do 
Carmo Luz Antibas, ver os sor-
risos das crianças e adultos que 
são contemplados pelo projeto 
desperta diversos sentimentos 
que motivam a continuar auxi-
liando o próximo. “Sinto muita 

satisfação, emoção, amor ao 
próximo e gratidão em fazer 
parte do Sírio do Bem. Viva! Jun-
tas somos mais fortes!”, afi rma 
entusiasmada a voluntária.

Sandra Andrade também 
se sente privilegiada por fazer 
parte do grupo de voluntárias. 
“Filantropia é exercer o amor 
desprovido do egoísmo e espar-
ramá-lo como sementes a serem 
germinadas. Crochetar é uma 
arte peculiar que, além de linda, 
benefi cia quem dela se utilizar. 
Há mais de um ano o mundo foi 
atingido, de supetão, por uma 
terrível pandemia, angustiando 
e amedrontando a todos. Por 
ser associada do Clube Sírio e 
integrar esse privilegiado gru-
po de voluntárias do “Sírio do 
Bem”, mantive acesa a “chama” 
da criatividade e execução dos 
trabalhos manuais, na certeza 
de proporcionar um pouco de 
conforto, dignidade e amor 
àqueles que mais necessitam. 
Orgulho e gratidão pelo exce-
lente projeto Sírio do Bem, tão 
bem conduzido pela nossa dire-
tora Cássia”, agradece Sandra.

O Departamento de Filantro-
pia Sírio do Bem faz um convite 
às pessoas que desejam parti-
cipar do projeto como voluntá-
rias. “Além das associadas do 
clube, também temos volun-
tárias não associadas. Então, 
quem tiver interesse em se 
voluntariar neste projeto tão im-
portante, que ajuda tantas pes-
soas, pode entrar em contato 
conosco por meio do Instagram 
@projeto.perucasdossonhos 
ou por meio da secretaria do 
Clube”, informa Rita.

Doações:
Quem quiser participar de 

alguma maneira com o trabalho 
executado, pode também doar 
produtos como fraldas, leite, 
mucilon, máscaras, aventais 
descartáveis, luvas em caixas 
fechadas e lã 100% acrílica - que 
são utilizadas para fazer sa-
patinhos, meias e casaco para 
as crianças. É preciso ser 100% 
acrílica para não causar alergia. 

As doações podem ser dei-
xadas no Departamento de 
Filantropia do Esporte Clube 
Sírio, que fica localizado na 
avenida Indianópolis, 1192 – Pla-
nalto Paulista.

•SOLIDARIEDADE

•CULTURA

O Simpósio Haroldo de 
Campos: a tradução do micro 
ao macro, realizado pela Casa 
das Rosas, reúne alguns dos 
principais estudiosos da obra 
de Haroldo e tradutores da 
nova geração para conversas 
sobre diversos aspectos do le-
gado do poeta e crítico literário 
Haroldo de Campos como tra-
dutor e pensador da tradução 
de reconhecimento internacio-
nal. Os encontros on-line serão 
nos dias 21 a 25 de setembro. As 
inscrições estão abertas neste 
link e todo o evento é gratuito.

Organizado por Julio Men-
donça, poeta, doutor em Co-
municação e Semiótica (PUC-
-SP) e coordenador do Cen-
tro de Referência Haroldo de 
Campos da Casa das Rosas, e 
por Marcelo Tápia, tradutor, 
ensaísta, professor, doutor 
em Teoria Literária e Literatura 
Comparada (USP) e diretor da 
Rede de Museus-Casas Literá-
rios de São Paulo, a edição des-
te ano do Simpósio conta com 
mesas formadas por vários 
temas, desde a poesia como 
código universal, o futurismo 
russo e a poesia de vanguarda 
brasileira, até a tradução cria-
tiva no Brasil nos dias de hoje.

No encerramento do Sim-

pósio, no dia 25/09, a partir das 
17h, ocorrerá o lançamento do 
livro HC21 – Leitura de Haroldo 
de Campos, co-organizado por 
Raquel Campos, Gustavo Reis 
Louro e Moisés Nascimento, 
voltado a um mapeamento de 
novos pesquisadores e admi-
radores da poesia, da crítica e 
da tradução de Haroldo. A obra 
conta com textos de Amara 
Moira, André Capilé, Natália 
Agra, Patricia Lino, Péricles 
Cavalcanti, entre outros escri-
tores, além de uma entrevista 
com o poeta e professor Ivan 
de Campos, fi lho de Haroldo.

Confira a programação 
completa com as abordagens 
dos (as) convidados (as) parti-
cipantes na parte fi nal (Serviço) 
deste release.

Haroldo de Campos
O patrono do museu Casa 

das Rosas, Haroldo de Cam-
pos foi poeta, crítico literário 
renovador e tradutor, tendo 
conquistado prestígio nacional 
e internacional.

Com traduções marcan-
tes de Mallarmé, Maiakóvski, 
Joyce, Goethe, Dante, Octavio 
Paz, da Ilíada de Homero e de 
livros da Bíblia, entre outros, 
Haroldo se firmou como um 
dos mais importantes traduto-

res do século XX. A partir dos 
conceitos “transcriação” e 
“plagiotropia”, ele contribuiu 
no entendimento da tradu-
ção na literatura no contexto 
globalizado, tendo afirmado 
que “a tradução – vista como 
prática de leitura refl exiva da 
tradição – permite recombinar 
a pluralidade de passados pos-
síveis e presentificá-la como 
diferença […]”.

A Casa das Rosas – Espaço 
Haroldo de Campos de Poesia 
e Literatura faz parte da Rede 
de Museus-Casas Literários de 
São Paulo, instituições da Se-
cretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do Estado 
de São Paulo e geridas pela 
Poiesis.

SERVIÇO:
Simpósio Haroldo de Cam-

pos: a tradução do micro ao 
macro- 21 a 25 de setembro. Ins-
crição aberta até 16/09 emca-
sadasrosas.org.br/agenda/sim-
posio-haroldo-de-campos-2021-
-a-traduo-do-micro-ao-macro. 
Plataforma: Zoom Presentes 
receberão certificado de par-
ticipação. Mesa. Desbabelizar 
e transgredir. Terça-feira, 21 de 
setembro, às 19h.

A Casa das Rosas fica na 
Avenida Paulista, 37 - Paraíso. 

Simpósio Haroldo de Campos 
acontecerá na Casa das Rosas

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

Em meados de 2018, nasceu 
um projeto que tinha o intuito 
de ter um começo, meio e fi m. 
Mas, na verdade, foi o início de 
uma longa trajetória daquele 
que hoje se chama Departa-
mento de Filantropia Sírio do 
Bem, do Esporte Clube Sírio, 
localizado no Planalto Paulista

Tudo começou quando Rita 
de Cássia Halti, que até então 
era coordenadora do programa 
Roda de Conversa do clube, so-
licitou à Diretoria uma sala para 
executar um projeto que duraria 
três meses, com um encontro 
por semana. Este projeto, de-
nominado Peruca dos Sonhos, 
tinha o objetivo de fazer doação 
de 50 perucas lúdicas para as 
crianças que estavam em trata-
mento oncológico em hospitais 
na cidade de São Paulo. Os en-
contros semanais tinham o ob-
jetivo de elaborar essas perucas.

Um encontro que começou 
um pouco tímido, no decorrer 
do processo tomou grandes 
proporções. No total, 40 pesso-
as se envolveram no projeto e, 
ao fi nal dos três meses, tínha-
mos 250 perucas feitas pelas 
voluntárias, 200 a mais que o 
planejado. Um coquetel de do-
ação foi realizado, para marcar 
a entrega de 150 peruquinhas lú-
dicas ao Instituto de Tratamento 
do Câncer Infantil (Itaci). As 100 
perucas que sobraram foram 
entregues, posteriormente, ao 
Grupo de Assistência à Criança 
com Câncer (GAAC).

O então presidente do Es-
porte Clube Sírio, Fábio Kadi, es-
teve presente e, percebendo o 
entusiasmo e engajamento das 
pessoas envolvidas neste proje-
to temporário, fez um anúncio: 
a partir daquele dia, o Clube 
teria um novo Departamento – 
o de Filantropia, que atenderia 
crianças em tratamento onco-
lógico, mas também orfanatos, 
asilos e a quem necessitasse. Foi 
neste dia também que Rita foi 
nomeada como diretora do De-
partamento de Filantropia, hoje 
denominado “Sírio do Bem”.

“O Dr. Fábio Kadi viu todo 
o movimento, percebeu que as 
voluntárias estavam tristinhas 
com o fi m do projeto e nos pre-
senteou com o departamento. 
Eu me sinto presenteada com 
esse departamento que hoje 
tem toda essa visibilidade e já 
ultrapassou os muros do clube. 
E recebi muito apoio dos demais 
presidentes que passaram, o 
Dr. Marcelo Cateb nos apoiou 
fortemente enquanto presidiu o 
clube, e hoje, o Dr. Marcos Haik 
também valoriza e apoia muito 
nosso trabalho e isso nos dá 
ânimo para continuar”, afi rma 
a diretora do Departamento de 
Filantropia Sírio do Bem.

Hoje, o Departamento de 
Filantropia Sírio do Bem con-
ta com a participação de 70 

Em maio, equipe do Sírio distribuiu cestas básicas para 
comunidade na Rodovia dos Imigrantes

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 18h80 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/esporte-clube-sirio-recebe-doacoes-para-projetos-sociais/
https://jornalzonasul.com.br/casa-das-rosas-vai-ter-simposio-haroldo-de-campos/
https://gattofiga.accon.app/menu
https://pt-br.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes/
https://www.casaderepousoadonai.com.br/
https://wa.me//5511971372147


10 DE SETEMBRO DE 2021 PÁG. 05

•URBANISMO

Nascente revitalizada valoriza 
“águas” da Vila Mariana

 Era apenas um beco, es-
condidinho, em meio a tortu-
osas ruazinhas na Vila Maria-
na. Mas, escondia um tesouro 
que estava desprezado, es-
quecido. Ali naquele cantinho 
com piso de paralelepípedos  
entre as ruas Lutfalla Salim 
Achoa e Rino Pieralini (traves-
sa da Rua Capitão Cavalcanti)
brota um fi o d’água que, pou-
cos sabiam, é a nascente do 
Córrego do Sapateiro, riacho 
que corre no subterrâneo do 
bairro e que alimenta nada 
menos que o Lago do Parque 
Ibirapuera. 

Na sexta-feira, dia 3, quan-
do a Vila Mariana comemora-
va seus 126 anos de existên-
cia - data marcada por uma 
legislação de 1895 que “regu-
lamentava” o bairro - a comu-
nidade local se uniu em volta 
da tímida fonte para celebrar, 
essencialmente, duas coisas: 
a história do bairro e as bacias 
hídricas e sua importância na 
vida urbana atual. 

O subprefeito de Vila Ma-
riana, Luis Felipe Miyabara, 
colocou uma equipe à disposi-
ção para que os outros parcei-
ros da empreitada - Conselho 
Participativo Municipal de 
Vila Mariana e Associação de 
Moradores da Vila Mariana  
- conseguissem revitalizar a 
área. “Juntos vamos cuidar 
desse local”, disse ele durante 
o evento de inauguração da 
obra, que ainda contou com 
apresentações culturais.

“A AVM convidou o vi-
zinho Gabriel Neistein, es-
tudante de arquitetura da 
FAU- USP, para criar um Mapa 
das Águas, que mostra o ca-
minho dos rios do pedaço até 

os lagos do parque”, conta 
Denise Delfi m, presidente da 
Associação. O mapa terminou 
desenhado em um grande pa-
redão, na Rua Rino Pieralini, 
cedido pelo condomínio Ilha 
das Palmas. “O mapa contou 
com a ajuda do experiente 
artista plástico – e também 
vizinho– Ricardo Tatoo. O 
PD Studio – Corte a Laser, 
Router CNC, Impressão 3D, 
na Rua França Pinto, imprimiu 
as máscaras gratuitamente 
para o feitio do mapa de 3 m 
X 2,4m”, relata Delfi m, ressal-
tando o importante engaja-
mento da comunidade, com 
moradores e comerciantes. 
“Também houve participação 
da Reformare Materiais de 
Construção, Academia Aquas-
port, ABREJOTA – Associação 
dos Bares e Restaurantes da 
Joaquim Távora e Restauran-
te Pasta Nostra ajudaram com 
recursos para a produção da 
obra da nascente e o Coletivo 
Moradores das Nascentes do 
Sapateiros ajudou na festa!”, 

Uma charmosa placa de 
madeira traz a gravação que 
indica o novo “ponto turís-
tico” do bairro: “Nascente 

do Sapateiro”.  Denise ainda 
conta que as plaquinhas de 
madeira são de reaproveita-
mento, complementando o 
conceito de valorização da 
natureza: “Eram do pé de 
uma mesa antiga, quebrada, 
doada pelo Instituto Bioló-
gico”.

A importância do evento 
ainda se destaca em outra 
descoberta:  “durante a troca 
dos paralelepípedos, a sub-
prefeitura descobriu mais três 
nascentes”, relembra Denise.

Pesquisadores e ambien-
talistas também participa-
ram do evento, ressaltando a 
importância da preservação 
de bacias hídricas na cidade, 
além de contribuírem com a 
fauna e fl ora da capital. 

Outra boa notícia veio 
da análise da água. “Foi um 
presente da diretora Magali 
Antonia Batista, da Divisão 
de Vigilância em Saúde Am-
biental solicitado via SUVIS 
– Jabaquara /Vila Mariana, 
anunciada por Sibele. O laudo 
mostrou que a qualidade da 
água da nascente do Sapa-
teiro é satisfatória”, celebra 
Denise Delfi m. 

•HISTÓRIA

36a Delegacia de Polícia pode 
sair do prédio da Rua Tutóia

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 

Há um projeto para criar 
um Memorial contra a Dita-
dura no local, executado ain-
da por Oscar Niemeyer - um 
dos últimos elaborados pelo 
famoso arquiteto quando 
ainda vivo - foi criado em 2001, 
com a proposta de - como 
em outras partes do mundo, 
transformar uma sede de 
histórias tristes em espaço de 
refl exão - mas não empolgou 
o Governo do Estado.  Antes 
de falecer, em 2012, Niemeyer 
dizia que a não realização 
desse projeto era uma de suas 
frustrações. 

Histórico
A ação foi movida pela 

Promotoria de Justiça de Di-
reitos Humanos do Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo. 

Segundo a decisão da Fa-
zenda Pública, estão proibi-
dos novos usos das depen-
dências ou a instalação de 
outros serviços públicos no 
local. Além da conservação 
das estruturas físicas, ficou 
determinada a elaboração de 

um memorial.
O imóvel, que pertence 

à Secretaria da Segurança 
Pública, já é tombado pelo 
patrimônio histórico estadu-
al e, com a decisão, ganha 
políticas públicas para a sua 
preservação. 

O MP-SP sugeria também 
a transferência da Secretaria 
Estadual de Cultura para o 
DOI-Codi, mas o pedido foi 
rejeitado pela Justiça. 

O Governo de São Paulo 
enviou representantes à au-
diência, mas eles propuseram 
a transformação do local em 
espaços técnicos da Polícia, 
o que confronta a decisão da 
Justiça. Também defendiam 
que já existe o Memorial da 
Resistência, no prédio do 
DOPS, na região central da 
cidade.

Os representantes do Go-
verno pediram, então, um 
prazo de 90 dias para analisar 
a situação e retornar com 
uma proposta mais concreta 
para o espaço. 

Rua Tutóia, 921. O endere-
ço onde hoje funciona o 36 o 
Distrito Policial - Paraíso/Vila 
Mariana já foi sede do mais 
repressivo departamento no 
período da ditadura militar. O 
antigo Doi-Codi recebia pre-
sos políticos e muitos deles 
foram torturados e mortos 
ali - como o jornalista Vladimir 
Herzog. Em julho passado, 
a Justiça determinou que o 
prédio seja preservado e ali 
seja construído um memorial 
contra a ditadura. 

Essa semana, uma audiên-
cia pública para dar continui-
dade a esse debate foi realiza-
da in loco, ou seja, dentro do 
prédio da Vila Mariana - boa 
parte do imóvel está desocu-
pada e em más condições de 
conservação.  

O encontro, que tinha por 
objetivo estabelecer conci-
liaçãoc om o Governo do Es-
tado, foi agendado pelo juiz 
José Eduardo Rocha, da 14ª 
Vara da Fazenda Pública do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP).

A Justiça já havia deter-
minado  a preservação dos 
elementos estruturais e ar-
quitetônicos dos prédios que 
compõem as antigas instala-
ções da sede do Destacamen-
to de Operações de Informa-
ção – Centro de Operações 
de Defesa Interna (DOI-Codi)

Agora, o juiz propõe tam-
bém que a delegacia saia da-
quele endereço. O Governo 
do Estado tem três meses 
para estudar a situação e fa-
zer alguma proposta para a 
Justiça.

Gabriel Florez/@fl orezdrone

Deborah Neves

https://jornalzonasul.com.br/vila-mariana-renasce-das-aguas/
https://jornalzonasul.com.br/delegacia-do-paraiso-pode-sair-da-tutoia/
http://prefeitura.sp.gov.br/coronavirus
http://cozywork.com.br
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Uma técnica utilizada na 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) conseguiu, 
pela primeira vez no Brasil, se-
quenciar diretamente o RNA 
do Sars-CoV-2, o vírus cau-
sador da covid-19. A técnica 
permite mapear o genoma vi-
ral com aproximadamente 25 
vezes mais resolução do que 
os métodos convencionais 
de sequenciamento. Assim, é 
possível ter uma noção mais 
precisa da biologia do pató-
geno e de como seu genoma 
está evoluindo. Os resultados 
da pesquisa, que foi realizada 

com uma das primeiras linha-
gens do Sars-CoV-2 isoladas 
no Brasil no início de 2020, 
foram divulgados em artigo 
ainda sem revisão por pares 
na plataforma bioRxiv.

“A técnica de sequencia-
mento direto do RNA permi-
te verifi car se as cepas mais 
virulentas ou contagiosas 
têm mais ou menos metilação 
das bases RNA. Portanto, 
além da variação genética já 
conhecida das alterações de 
bases e aminoácidos, pode 
existir uma variação no nível 
epigenético. Nossos dados 

preliminares sugerem poten-
ciais alterações nas variantes 
Beta e Eta e serão alvo de 
nossos próximos experimen-
tos. Outras variantes serão 
analisadas também”, explicou 
Marcelo Briones, pesquisador 
do Centro de Bioinformática 
Médica da Escola Paulista 
de Medicina (EPM/Unifesp) 
- Campus São Paulo e coorde-
nador da investigação.

De acordo com Briones, o 
Sars-CoV-2 é um vírus de RNA 
de fita simples, ou seja, seu 
material genético é composto 
por um único filamento de 

nucleotídeos, cujas bases são 
guanina, adenosina, citosina 
e uracila. Para sequenciá-lo 
pelo método convencional, 
recorre-se a uma técnica co-
nhecida como RT-PCR (po-
limerase por transcriptase 
reversa, na sigla em inglês) 
para converter as moléculas 
de RNA em DNA complemen-
tar (cDNA) – lembrando que 
a molécula de DNA é formada 
por dois fi lamentos de nucle-
otídeos. Ou seja, faz-se uma 
cópia complementar da fita 
de RNA do vírus. Em seguida, 
essas moléculas de cDNA 

são amplificadas (geram-se 
bilhões de clones) e sequen-
ciadas. Entre as vantagens 
da estratégia estão a rapidez 
e a possibilidade de fazer o 
sequenciamento mesmo em 
amostras com pouquíssimo 
material genético.

Os pesquisadores da Uni-
fesp foram os primeiros a 
realizar o sequenciamento 
direto de RNA do Sars-CoV-2 
acoplado à identifi cação das 
bases m6A. O trabalho foi 
conduzido no âmbito do Pro-
jeto Temático Investigação 
de elementos induzidos pela 

resposta vacinal nos indiví-
duos submetidos aos testes 
clínicos com a vacina ChAdOx1 
nCOV-19, coordenado pelo 
professor Luiz Mário Janini. 
Também participaram os pes-
quisadores Juliana Maricato e 
Fernando Antoneli.

O próximo passo do es-
tudo será sequenciar o RNA 
genômico das variantes do 
Sars-CoV-2 identificadas re-
centemente e investigar se 
há diferenças signifi cativas no 
padrão de metilação.

Por Matheus Campos/
Unifesp

•SAÚDE

Estudo da Unifesp sequencia genoma do coronavírus com maior resolução

Hospital São Paulo agora faz parte da Rede Sentinela da Anvisa

Universidade tem campus principal em Sãoi Paulo, na Vila Clementino, desde 1935, quando foi fundada a Escola Paulista de Medicina

O Hospital São Paulo, hos-
pital universitário (HSP/HU 
Unifesp), e a Escola Paulista 
de Enfermagem (EPE/Uni-
fesp) - Campus São Paulo fo-
ram credenciados, no último 
dia 31 de agosto, como novos 
componentes da Rede Senti-
nela da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 

A resolução estabelece 

o HSP como participante, 
colaborador e Centro de 
Referência e a EPE como 
colaboradora e Centro de 
Cooperação da Anvisa.

Iniciada em meados do 
ano de 2001, a Rede Sentinela 
tem o objetivo de ser obser-
vatório ativo do desempenho 
e segurança de produtos de 
saúde regularmente usados, 

como medicamentos, kits 
para exames laboratoriais, 
órteses, próteses, equipa-
mentos e materiais médico-
-hospitalares, saneantes, 
sangue e seus componentes. 

A rede é uma importante 
estratégia para o Sistema de 
Notificação e Investigação 
em Vigilância Sanitária (VI-
GIPOS), instituído em julho 
de 2009. 

“O HSP/HU Unifesp já é 
hospital sentinela há mui-
tos anos, mas só agora que 
passou à condição de refe-
rência”, pontua o diretor-su-
perintendente, José Roberto 
Ferraro. 

Envolvida no credencia-
mento da EPE na Rede Sen-

tinela, a docente Bartira de 
Aguiar Roza também foi uma 
das responsáveis, juntamen-
te com a professora Janine 
Schirmer e sob a liderança 
da Anvisa e do Programa das 
Nações Unidas para o De-
senvolvimento (Pnud), pelo 
projeto de implantação do 
Sistema Nacional de Biovigi-
lância, que teve participação 
de pesquisadores na área de 
doação e transplantes do 
Brasil e exterior e de docen-
tes da EPE/Unifesp e Escola 
Paulista de Medicina (EPM/
Unifesp).

Fonte: 
Unifesp
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