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Restaurante de “piadinas” em 
Moema tem área livre como 
atração, além do cardápio
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Botânico é opção na Primavera
A Primavera chegou 

na capital paulista com 
chuva e frio. Mas, chegou 
também com notícias do 
avanço e aceleração da 
vacinação contra a Covid 
e certa estabilidade no nú-
mero de casos da doença. 
Nesse cenário, cuidar-se 
ainda é essencial - e inclui 
a saúde mental. Que tal 
aproveitar a nova estação 
para visitar ou até fazer 
um piquenique no Jardim 
Botânico? Localizado na 
zona sul paulistana, esse 
parque quase centenário é 
espaço de contemplação - 
não são aceitos animais ou 
bicicletas, bolas e simila-
res. Mas é adaptado para 
pessoas com defi ciências 
e tem várias trilhas para 
curtir a natureza. P����� 6
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Seguindo a orientação do 

Ministério da Saúde e do Go-

verno do Estado, a Prefeitura 

anunciou que, a partir dessa 

sexta, 24, será reduzido o 

intervalo de aplicação das 

duas doses do imunizante 

Pfi zer. Agora, quem tomou a 

primeira há pelo menos oito 

semanas já pode procurar as 

UBSs para receber a segunda. 

Nos primeiros dias, a decisão 

deve causar um aumento do 

fl uxo nas Unidades de Saúde. 

A medida valerá tamnbém 

para adolescentes.  P����� 3

Divulgação//ABr

Jornal

http:s//jornalzonasul..com.br
https://jornalzonasul.com.br/restaurante-tem-mesas-ao-ar-livre-para-curtir-piadinas/
https://jornalzonasul.com.br/como-descartar-residuos-de-saude-corretamente/
https://jornalzonasul.com.br/botanico-e-opcao-de-passeio-na-primavera/
https://jornalzonasul.com.br/edicoes-anteriores/
https://551150722020
http:s/jornalzonasul.com.br
https://jornalzonasul.com.br/prefeitura-diminui-intervalo-para-vacina-pfizer/
https://wa.me//5511940041991
http://https//wa.me//5511995988489
https://wa.me//5511973588716
https://wa.me//551155558659/


M E I O A M B I E N T E
Resíduos  agravam  mudanças climáticas

A falta de chuvas em alguns 
pontos do planeta, excesso 
de tempestados em outros, 
derretimento de geleiras, fu-
racões... Embora pareçam 
distantes, esses eventos cli-
máticos já têm causado con-
sequências sentidas por todos 
nós. A redução da água doce 
no planeta, o aumento do 
nível dos oceanos e a seca ou 
enchentes em vários pontos 
tem provocado alterações 
em plantios e colheitas de 
alimentos, circulação de mer-
cadorias, geração de energia e 
fornecimento de água potável. 

Mas, o que podemos fazer 
de prático no cotidiano para 
contribuir na construção de 
um futuro melhor, com re-
dução dos eventos climáticos 
intensos? Sabia que até a ge-
ração de resíduos urbanos 
tem conexão estreita com o 
aquecimento global?

Lixo e poluição
O crescimento do volume 

de resíduos gerado no mundo 
é resultado da aceleração do 
processo industrial e também 
do consumo sem consciência. 
Esse ciclo resulta em muita 
extração de matéria prima, 
acima da capacidade de re-
cuperação da natureza. Mas, 
o agravamento da situação 
vem do descarte incorreto, 
seja porque embalagens reci-
cláveis acabam em aterros ou, 
pior ainda, nos oceanos, rios, 
ruas da cidade... 

A poluição, a sujeira, a con-
taminação das águas, o ex-
cesso do uso de combustíveis 
fósseis - tanto na produção 
quanto no transporte de itens 
para consumo - todos esses 

problemas da vida moderna 
têm estreita relação com a 
geração de lixo, o que torna 
urgente a discussão sobre o 
descarte correto desses re-
síduos. Por sua vez, esse de-
sequilíbrio e desrespeito à 
natureza  resultam no efeito 
estufa, com alta emissão de 
poluentes na atmosfera, que 
em última instância têm pro-
vocado os eventos climáticos 
incomuns e que têm com-
prometido comunidades por 
todo o planeta.

Embalagens
A evolução tecnológica 

trouxe, sem dúvidas, muitos 
benefícios - dos tratamentos 
em saúde a descobertas diver-
sas que facilitam o cotidiano. 
Mas, paralelamente, a vida 
em sociedade tornou-se mais 
acelerada e, na atualidade, 
especialmente após a pan-
demia, muitas famílias estão 
buscando se reconectar com 
a natureza. 

Esse desa� o pelo equilíbrio 
deve se repetir na economia 
e atividade produtiva, com 
consumidores e produtores 
pensando no uso de tecnolo-
gia para resgatar até mesmo 
hábitos antigos. 

A indústria da embalagem 
se desenvolveu para atender 
uma demanda por higiene, 
fracionamento e agilidade 
para o consumidor com tem-
po mais escasso por conta da 
vida moderna.

Resultado: atualmente, um 
terço dos resíduos domésticos 
é composto por embalagens.

Assim, se num passado 
nem tão distante as pesso-
as recebiam leite em latões 

deixados na porta de casa, 
buscavam cereais em sacos 
vendidos a granel e usavam 
garrafas de vidro retornáveis 
para cervejas e refrigerantes,  
na sociedade mais moderna 
passaram a usar e abusar das 
embalagens descartáveis, es-
pecialmente de plástico.

Elas garantem higiene dos 
produtos - e, portanto, saúde 
do consumidor - mas o desa-
� o da indústria e dos desig-
ners é criar embalagens que 
possam retornar à indústria 
sem sequer a necessidade de 
reciclagem. 

Também estão sendo pla-
nejadas embalagens que pos-
sam ser reaproveitadas - como 
uma caixa de presente que 
pode se transformar em por-
ta-papéis ou levar um novo 
presente; uma embalagem de 
vidro ou plástico que possa 
ser transformado em jarra, 
refratário, pote para armaze-
namentos diversos...

Vale ressalvar que é bem 
verdade que algumas práticas 
antigas estão de volta, ainda 
que em menor escala - vasi-
lhames retornáveis, compras 
a granel. 

Por fim, embalagens que 
sejam efetivamente reciclá-
veis, ou seja, que a indústria 
garanta o processo de trans-
formação e reaproveitamento 
do material - seja pela faci-
lidade do processo, seja pelo 
interesse das cooperativas e 
centrais de triagem em reci-
clar aquele material. 

É fato que a maior parte 
das embalagens atuais já é re-
ciclável. Ao consumidor, resta 
a responsabilidade simples de 

Como descartar resíduos de saúde corretamente?
Mais de 60 contêineres 

com lixo hospitalar foram en-
contrados no porto de Santos 
essa  semana. A carga veio dos 
Estados Unidos e da Repúbli-
ca Dominicana e foi enviada 
ilegalmente para o Brasil. 

O primeiro container foi 
descoberto no porto de San-
tos porque a Receita Federal 
percebeu que o registro não 
batia com a descrição da car-
ga. Dentro, foram encontra-
das luvas, máscaras e fraldas 
geriátricas prensadas em pa-
pelão. A partir daí, os outros 
contêineres com descarte 
hospitalar também foram 
encontrados. A importação 
desse tipo de material é ilegal. 

De acordo com a Agencia 
Brasil de Notícias, a investiga-
ção vai continuar e envolve o 
Ministério do Meio Ambien-
te, Ibama, Polícia Federal e 
Receita Federal. 

O caso está sendo investi-

gado como tráfico ilegal de 
resíduos perigosos.

As empresas brasileiras en-
volvidas já foram identi� ca-
das e podem ser multadas em 
até R$ 40 milhões. O receio 
das autoridades é que casos 
como este estejam ocorrendo 
em outros portos do país.

Em São Paulo, em hospi-
tais, clínicas e outros estabe-
lecimentos de saúde e aten-
dimento a coleta de resíduos 
é feita pela concessionária 
Ecourbis que dispõe de equi-
pes e veículos especializados 
nesse tipo de serviço, bem 
como uma Unidade de trata-
mento de Resíduos de Servi-
ços Saúde.

A UTRSS tem capacidade 
instalada para tratar até 50 to-
neladas de serviços de saúde 
de todo grupamento Sudeste, 
que pode ser ampliada para 
até 100 toneladas diárias, se 
houver necessidade. 

Na UTRSS,  os  res ídu-
os passam por processo de 
autoclavagem, que garante 
esterilização sem provocar 
poluição. 

Em casa
Em ambiente doméstico, 

vale ressaltar que máscaras e 
luvas devem ser descartadas 
no lixo comum - nunca en-
tre os recicláveis ou jogadas 
pelas vias públicas, praças e 
similares. E isso independe do 
material - látex, descartáveis, 
de tecido...

O mesmo vale para fraldas 
infantis ou geriátricas, absor-
ventes, papel higiênico...

Remédios e seus frascos 
ou cartelas devem ser levados 
para descarte em farmácias 
ou Unidades Básicas de Saú-
de, farmácias e alguns super-
mercados. 

As caixas de papel, tam-
bém chamadas de embalagem 

secundária, assim como as 
bulas, não têm contato direto 
com o medicamento. Portan-
to, não são tóxicas ao meio 
ambiente e podem ser descar-
tadas no material reciclável.   

Os medicamentos a serem 
descartados, entretanto, de-
vem ser mantidos em suas 
embalagens originais, tam-
bém chamadas de embalagens 
primárias (cartelas de com-
primido - blisters, frascos, 
tubos de cremes ou pomadas, 
por exemplo), no momento 
do descarte nos postos de 
coleta. Estes não devem ser 
descartados juntamente com 
o lixo orgânico, devido aos 
danos que podem causar ao 
meio ambiente. 

Já os materiais cortantes 
devem ser guardados dentro 
de embalagens resistentes, 
como latas e plástico, para 
eliminar o risco de acidentes e 
só devem ser descartados nos 
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separá-las e encaminhar para 
a coleta seletiva. 

Nas zonas sul e leste de 
São Paulo, esse serviço - bem 
como a coleta tradicional - é 
executado pela concessionária 
Ecourbis Ambiental. 

Um caminhão especial pas-
sa recolhendo os recicláveis 
uma ou duas vezes por sema-
na. Para saber o horário em 
que o serviço é executado, 
basta acessar o site ecourbis.
com.br/coleta/index.html

Comunidade
Nesse processo de reto-

mada de hábitos antigos, do 
contato com a natureza, ou-
tra mudança será urgente: a 
retomada da consciência de 
comunidade.

Muita gente se queixa de 
que as famílias não têm mais 
o mesmo relacionamento com 
os vizinhos. Mas se a vida mo-
derna é impeditiva para esse 
contato cotidiano, novamente 
é a tecnologia que pode facili-
tar a ação efetiva das pessoas 

em comunidade. 
Seus vizinhos separam vi-

dro, metal, plástico e papel 
para reciclagem? Poucos? Por 
que não discutir o tema em 
uma reunião de condomínio 
ou em grupos de mensagens, 
nas redes sociais?

Para aqueles que dispõem 
de mais tempo ou interes-
se, outra ideia é procurar 
a associação de seu bairro, 
Organizações Não Governa-
mentais ou mesmo grupos 
em igrejas, clubes... Além do 
diálogo, esses grupos orga-
nizados podem desenvolver 
projetos educativos, coletar 
doações, estimular o conserto 
de itens que seriam descarta-
dos, promover feiras de trocas 
(brinquedos, roupas, livros...), 
incentivar gincanas com as 
crianças para que acompa-
nhem e ajudem a reduzir o 
consumo doméstico de ener-
gia e água...

Interconectado
A escassez de chuvas, que 

tem colocado em risco o for-
necimento de água e energia, 
tem estreita relação com a 
questão da geração de resídu-
os, portanto. 

Ao perceber que os recur-
sos do planeta são finitos, 
adultos e crianças ganham 
consciência da importância 
do consumo consciente, sem 
desperdício, e da importância 
da reciclagem e do descarte 
correto de qualquer produto - 
do papel de bala enquanto se 
caminha pela rua à máquina 
de lavar quebrada.

O Brasil já é o quarto maior 
produtor de resíduos do mun-
do, atrás apenas de China, 
Estados Unidos e Índia. Tam-
bém é um dos maiores ge-
radores de plástico e de lixo 
eletrônico, especi� camente.

Uma máxima entre ambien-
talistas é que o melhor resíduo 
é aquele que não é gerado. 
Assim, reduzir ao máximo, 
reciclagem e descartar corre-
tamente são tarefas de todos.

postos de coleta. 
Empresas farmacêuticas 

orientam que os medicamen-
tos, enquanto utilizados e 

dentro de seu prazo de vali-
dade, devem ser armazenados 
em suas caixas (embalagens 
secundárias).
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•CORONAVÍRUS

Dada de dose adicional 
ainda confunde idosos

•CORONAVÍRUS

No dia 20 de setembro, 
tem início a aplicação de dose 
adicional (também conhecida 
como “dose de reforço” ou 
“terceira dose” da vacina 
contra Covid em pessoas com 
mais de 80 anos. No dia 27, 
será a vez de quem tem mais 
de 70 e, em 4 de outubro, das 
pessoas com mais de 60. Só 
que, para seguir esse crono-
grama, é preciso estar atento 
a um detalhe: a segunda dose 
deve ter sido aplicada seis 
meses antes. 

Acontece que a maioria 
desse público não recebeu a 
dose seis meses atrás, mas 
sim num período menor. Um 
exemplo: o público com mais 
de 60 anos só começou a 
ser vacinado em 6 de maio. 
Tomou a segunda dose - caso 
tenha sido Coronavac o imui-
zante, que tem intervalo me-
nor - em 6 de junho. Assim, só 
poderá ter a dose de reforço 
em 6 de dezembro!!! E não 
em 4 de outubro como sugere 
o calendário. Caso a vacina 
tenha sido a Astrazeneca ou 
Pfizer e a segunda dose te-
nha sido aplicda em agosto, 
só receberão o reforço em 
fevereiro do próximo ano, a 
menos que até lá seja, anun-
ciadas antecipações.

Essa confusão fez pes-
soas como a moradora da 
Vila Mascote, ACZ, e sua mãe 
irem até a UBS Vila Canaã na 
segunda, dia 20. A moradora 
é imunossuprimida e já havia 
tomado a segunda dose há 
mais de 28 dias e, de acordo 
com as regras, por isso já teria 
direito à sua dose de reforço. 

Intervalo para segunda dose da 
Pfi zer é reduzido para 60 dias

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 

segundo a Prefeitura, vale 
para todos os públicos que 
receberam a Pfizer - assim, 
mesmo adolescentes que 
tiveram a vacinação iniciada 
em agosto e que deveriam 
receber a segunda dose em 
novembro, agora terão a data 
da segunda dose antecipada 
para outubro, um mês antes. 

Adolescentes também 
podem se inscrever para a 
Xepa da vacina, na UBS de seu 
bairro, assim como qualquer 
outro cidadão, com ainda 
mais antecedência: no caso da 
Pfi zer, quem já tomou a vaci-
na há mais de um mês pode 
entrar na lista de espera para 
receber eventuais doses re-
manescentes ao fi nal do dia. 

Adolescentes
No cronograma de primei-

ra dose, a vacinação na capital 
segue para adolescentes de 
12 a 17 anos de idade, além de 
aplicação de dose adicional 
para idosos acima de 80 anos 
que tomaram a segunda dose 
ou a dose única há mais de 
seis meses. 

A vacinação também es-
tará disponível para pessoas 
com mais de 18 anos que te-
nham alto grau de imunossu-
pressão.

Em nível federal, o Minis-
tério da Saúde havia liberado 
a vacinação de adolescen-
tes em 1 de setembro, pro-
gramando a data para 15 do 
mesmo mês. No próprio dia 
15, entretanto, voltou atrás 
e orientou os estados pela 
suspensão. Não só os Estados 
recusaram a recomendação, 
como também infectologistas 
e a própria Anvisa questiona-
ram a decisão. Essa semana, o 
Ministério novamente recuou 
e voltou a liberar a vacina para 
adolescentes sem comorbi-
dades. 

Onde se vacinar
A lista completa de postos 

pode ser encontrada na pági-
na Vacina Sampa:

https://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/
saude/vigilancia_em_saude/
doencas_e_agravos/coronavi-
rus/index.php?p=307599

A Prefeitura de São Paulo  
passa a adotar, a partir desta 
sexta-feira (24), o intervalo de 
oito semanas entre a primeira 
e a segunda dose da vacina 
da Pfi zer. 

Assim, todas as pessoas 
que tomaram a primeira dose 
há no mínimo oito semanas 
estão aptas a receber a se-
gunda dose do imunizante. 
Isso acelera, por exemplo, a 
vacinação de pessoas de até 
37 anos, que integram, no 
geral, os grupos que recebe-
ram a primeira dose há até 11 
semanas. Até mesmo quem 
recebeu a vacina inicial em 30 
de julho - ou seja pessoas de 
28 anos - podem ser benefi cia-
das. A tendência, portanto, é 
que nos primeiros dias se acu-
mulem pessoas que tomaram 
doses de oito a onze semanas 
atrás, todas agora aptas a re-
ceber a segunda dose. 

Vale ressaltar que nos 
últimos dias a vacina Pfizer 
chegou a faltar em alguns 
postos de saúde da capital. 
Mas, na última quarta-feira, 
22, a capital recebeu mais 
de meio milhão de doses Pfi -
zer - 567.900 doses. E novas 
remessas devem chegar nas 
próximas semanas. 

Com relação às outras va-
cinas, o intervalo para a se-
gunda dose segue sendo de 
12 semanas para AstraZeneca 
e 28 dias para Coronavac. A 
medida respeita a orientação 
dos programas Nacional e 
Estadual de Imunizações (PNI 
e PEI).

A redução do intervalo, 

Mas, as atendentes da UBS 
não a vacinaram e nem à mãe, 
que completaria 6 meses da 
segunda dose dias depois. A  
moradora voltou para casa 
frustrada e reclama que a 
mãe tem mobilidade reduzida 
e, por poucos dias, deveria 
também ter sido imunizada. 

A Prefeitura de São Pau-
lo, por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) e 
do Programa Municipal de 
Imunizações (PMI), informou, 
por meio da Coordenadoria 
Regional de Saúde (CRS) Su-
deste, que a equipe da UBS 
Vila Canaã será reorientada 
e que a munícipe A.C.Z. pode 
retornar à unidade para re-
ceber a dose adicional da 
vacina, considerando que ela 
é imunossuprimida e tomou 
a segunda dose há mais de 
28 dias. “Em relação à mãe 
da usuária, a idosa estará 
elegível para tomar a dose 
adicional a partir de 24 de 
setembro”. 

 Xepa
Alguns grupos podem se 

inscrever para a chamada 
xepa, que são as doses rema-
nescentes. Qualquer pessoa 
que tomou a primeira dose de 

Astrazeneca ou Pfi zer há mais 
de 30 dias ou 15 dias para a 
Coronavac podem deixar seu 
nome na UBS.

As doses remanescentes 
também estão destinadas aos 
trabalhadores da saúde com 
mais de 18 anos que tomaram 
a segunda dose ou dose única 
há pelo menos seis meses, ex-
ceto gestantes e puérperas. 
As inscrições já podem ser 
feitas em qualquer Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do 
município. Os trabalhadores 
da saúde precisam apresen-
tar comprovante de vínculo 
empregatício em serviço de 
saúde do município de São 
Paulo, documento de conse-
lho de classe, comprovante 
de profissão, certificado ou 
diploma.

A aplicação de doses re-
manescentes está sujeita à 
disponibilidade ao final do 
dia em cada Unidade Básica 
de Saúde (UBS).  Pode se 
inscrever quem mora, estuda 
ou trabalha na região da uni-
dade. É necessário apresentar 
comprovante de residência 
no município. As inscrições 
podem ser realizadas durante 
o horário de funcionamento

Myke Sena/MS
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Restaurante com mesas ao ar livre tem 
sanduíches de massa fi na como atração

de. E a ideia do nome, era asso-
ciar com uma árvore de Piadinas 
“Queremos transmitir uma men-
sagem através da atmosfera 
local sobre elementos rústicos, 
e naturais”, comenta Naroa Na-
dales, sócia proprietária. 

O espaço é dividido em dois 
ambientes, um ao ar livre, e o 
outro mais moderno, próximo 
a cozinha principal. Com am-
biente descolado, apresenta 
algumas mobílias que foram 
reaproveitadas de matérias pri-
mas sem uso e que ganharam 

forma e charme pelas mãos 
dos proprietários Hoon Chong 
e Naroa Nadales.

Destaque especial para a 
mesa feita com os galhos de 2 
cerejeiras. O casal há dez anos 
está à frente do restaurante 
levando aos clientes uma receita 
artesanal de muita qualidade e 
recheios criativos.

SERVIÇO
Endereço: Av Juriti, 629, 

Moema. Telefone: 11 3628-7316 
/ 11 98031-7316

•GASTRONOMIA

•CULTURA

As apresentações contaram 
com a participação de atores, 
cantores e coro, além de co-
mentaristas convidados e do 
público presente. As leituras-
-manifesto foram narradas e 
cantadas, contrapondo textos 
e documentos históricos, rela-
tos, cartas, notícias de jornal, 
poesias, trechos de livros e 
evocações que remontaram 
aos territórios e seus sujeitos, 
nos três primeiros séculos da 
colonização.  

O Documentário 
A linguagem audiovisual 

de Territórios de Resistência: 
Florestanias, Sertanias, Ribei-
rias mantém as estruturas po-
éticas das experimentações 
cênicas apresentadas durante 
a ocupação do Museu em 2019, 
servindo-se de parte dos regis-
tros das apresentações, mas 
incorporando outros materiais 
do acervo do Museu, como 
fotografi as, pinturas, mapas e 
vídeos de outros acervos, além 
de comentários e entrevistas 
de pensadores, pesquisadores 
e lideranças indígenas e reli-
giosas. 

“A seleção e captação das 
entrevistas acompanharam a 
produção do documentário 
desde o início e, mesmo com 
as restrições da pandemia, 
conseguimos contemplar a 
pluralidades de vozes, tão im-
portante para o projeto desde a 
Ocupação no Museu, com uma 
representatividade geográfi ca, 
que passa pelos mais diversos 
estados, de sul a norte do Bra-
sil”, comenta Yghor Boy que, 
juntamente com Maria Thaís, 
assina a direção e a edição. 

Assista online em sesctv.
org.br/noar 

Sesc e Museu do Ipiranga lançam 
documentário online dia 30/09
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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

Nesses tempos de retomada 
gradual da economia, com mais 
de 70% da população acima de 
18 anos da capital já vacinada 
com duas doses, muita gente 
está começando a frequentar 
bares, restaurantes e espaços 
culturais. Uma boa opção é con-
ferir o restaurante Piadina Tree, 
em Moema, que dispõe de área 
livre atraente.

A Piadina é um sanduíche 
com massa fi na, crocante e sem 
fermento (o que a torna muito 
leve). Com a sugestão de massa 
integral, as opções de sabores 
do menu fi cam mais saudáveis 
ainda. No século passado na 
região da Romagna (Itália), 
era a comida dos agricultores 
e caipiras. Ela ocupava o lugar 
do pão comum nas refeições. E 
décadas depois, nasceram as tí-
picas bancas e pontos turísticos 
que vendiam recheadas com sa-
lames. Hoje, conserva o formato 
e a receita tradicional da massa, 
mas com recheios infi nitos. 

O conceito da Piadina Tree é 
levar a todos uma opção rápida 
de refeição, descontraída, com 
preço justo e de muita qualida-

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

Subprefeituras retomaram 
atendimento, mas é preciso agendar

•SERVIÇOS

As Praças de Atendimento, 
das 32 subprefeituras, volta-
ram a funcionar em horário 
convencional desde a próxima 
segunda-feira (23). A medida 
tem como base o Plano São 
Paulo, do Governo do Estado, 
que permite o retorno gradual 
e seguro das atividades. Os 
serviços necessitam de agenda-
mento prévio.

O atendimento ao público 
acontecerá das 8h às 17h e es-
tará disponível para três servi-
ços: autuação de processos em 
geral, desbloqueio de Senha 
WEB para pessoa física e MEI, e 
CCM (validação de inscrição de 
pessoas físicas).

O cidadão deve realizar o 
agendamento na central SP156 
– disponível em telefone, aplica-
tivo ou site – e, posteriormente, 
se dirigir até a unidade escolhi-
da, portando os documentos 

necessários. Será permitido o 
agendamento de um serviço 
por horário.

Seguindo os protocolos de 
segurança em combate à Co-
vid-19, todas as pessoas deverão 
utilizar máscara e respeitar o 
distanciamento social no inte-
rior das Praças de Atendimento.

Demais serviços estão dis-
poníveis de forma online pelo 
SP156 e podem ser solicita-
dos pelo site sp156.prefeitura.
sp.gov.br/portal.

Confira endereços de sub-
prefeituras na Zona Sul, mas 
lembre-se, é  preciso agendar 
antes, pelo telefone 156, aplica-
tivo ou site

- Subprefeitura Vila Mariana
Distritos: Vila Mariana / Saú-

de / Moema
Endereço: R. José de Maga-

lhães, 500 - 04026-090
PABX: 3397-4100

- Subprefeitura Santo Amaro
Distritos: Santo Amaro / 

Campo Belo / Campo Grande
Endereço: Pça. Floriano Pei-

xoto, 54 - 04751-030
PABX: 3396-6100
- Subprefeitura Jabaquara
Distritos: Jabaquara
Endereço: Av. Eng.º Arman-

do de Arruda Pereira, 2314 - 
04309-011

PABX: 3397-3200
- Subprefeitura Ipiranga
Distritos: Ipiranga / Cursino/ 

Sacomã
Endereço: Rua Lino Couti-

nho, 444 - 04207-000
PABX: 2808-3600
-  Subprefeitura Cidade 

Ademar
Distritos: Cidade Ademar / 

Pedreira
Endereço: Av. Yervant Kissa-

jikian, 416  - 04657-000
PABX: 5670-7000

No dia 30 de setembro, a 
partir das 19h, o Sesc São Paulo 
lança o documentário Territó-
rios de Resistência - Floresta-
nias, Sertanias, Ribeirias, na 
plataforma Sesc Digital: Cinema 
- #EmCasaComSesc, e no site do 
SescTV. Fruto de uma parceria 
entre o Sesc Ipiranga, o Museu 
do Ipiranga e a Universidade de 
São Paulo (USP), a obra parte 
do registro da última atividade 
realizada durante a Ocupação 
Museu do Ipiranga, em 2019, 
para ressignifi car o trabalho na 
perspectiva do audiovisual. 

O roteiro, estruturado em 
quatro partes – Narrativas em 
Disputa, Florestanias, Sertanias 
e Ribeirias – evidencia o contí-
nuo processo de exploração 
dos territórios e as violências 
incessantes para estabelecer 
um controle hegemônico que 
desconsidera os modos de 
existência, os direitos e saberes 
de seus habitantes, e discute o 
papel ativo dos espaços físico e 
simbólico do museu na constru-
ção de narrativas e memórias 
e nos processos de resistência. 
A obra conta com legenda 
em português e tradução em 
Libras. 

Ocupação Museu
As ocupações artísticas re-

alizadas no Museu do Ipiranga 
entre 2018 e 2019 buscaram 
chamar a atenção da sociedade 
civil para o museu – fechado 
desde 2013 para restauro, com 
previsão de abertura em 2022, 
ano que marca o bicentenário 
da independência – e para a in-
clusão de memórias que foram 
apagadas do processo históri-
co. A programação foi norteada 
a partir do reconhecimento da 
falta de representatividade de 

diferentes grupos sociais e da 
predominância de uma narra-
tiva hegemônica representada 
de forma simbólica, pelas pintu-
ras e esculturas que integram o 
acervo do Museu.  

Territórios de Resistência, 
Narrativas em Disputa - Flo-
restanias, Sertanias, Ribeirias, 
última ocupação artística do 
Museu do Ipiranga, foi conce-
bida de forma colaborativa, 
envolvendo equipes do Sesc e 
do Museu sob a coordenação 
artística de Maria Thaís. 

As experimentações cêni-
cas, que ocuparam o museu 
nos meses de maio a julho 
de 2019, se organizaram em 
um formato triplo, a partir de 
três territórios e dos seus mo-
dos de existência. Nomeados 
como florestanias, sertanias, 
ribeirias, os territórios foram 
relacionados a três obras do 
Acervo do Museu, Índio com 
arco e fl echa (de Adrian Henri 
Vital Van Emelen), Baiana (au-
toria desconhecida) e Herói da 
Guerra do Paraguai (de Adrian 
Henri Vital Van Emelen).  

https://jornalzonasul.com.br/restaurante-tem-mesas-ao-ar-livre-para-curtir-piadinas/
https://gattofiga.accon.app/menu
https://jornalzonasul.com.br/sesc-e-museu-do-ipiranga-lancam-documentario-online/
https://jornalzonasul.com.br/subprefeituras-retomaram-atendimento-presencial-mas-e-preciso-agendar/
https://jornalzonasul.com.br/sobre/
https://pt-br.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes/
https://www.casaderepousoadonai.com.br/
https://wa.me//5511971372147
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•SAÚDE

Vereadores discutem  
manejo de árvores

O Plenário da Câmara Mu-
nicipal de São Paulo aprovou 
em primeiro turno o Projeto 
de Lei 391/2021. A proposta, 
encaminhada pela Prefeitura, 
trata do manejo das árvores da 
cidade. O projeto foi aprovado 
por unanimidade e de forma 
simbólica.

Manejo das árvores
 “Um dos objetivos é dar 

celeridade aos requerimentos 
de manejo de vegetação de 
porte arbóreo, simplifican-
do os procedimentos para a 
supressão, o transplante e a 
poda, desestimulando, assim, 
que os espécimes arbóreos 
sejam manejados de forma ir-
regular, sem o consentimento 
do Poder Público”, aponta.

O PL menciona que irá 
manter pontos considerados 
importantes da lei municipal 
n° 10.365, de 22 de setembro 
de 1987, “como a atribuição 
da natureza de bem especial-
mente protegido à vegetação 
de porte arbóreo e a previ-
são de hipóteses a ensejar a 
supressão ou transplante do 
indivíduo arbóreo”.

A proposta estabelece re-
gras para áreas públicas e 
particulares e também disci-
plina critérios relacionados à 
supressão, ao transplante e ao 
manejo de urgência. O texto 
trata ainda de autorizações e 
de infrações.

Vereadores
Líder de governo na Câ-

mara, o vereador Fabio Riva 
(PSDB) explicou que o Projeto 
de Lei será discutido com a 
sociedade civil em duas Audi-
ências Públicas antes de retor-
nar à pauta do Plenário para 
ser apreciado em segunda e 
defi nitiva votação. “O que os 
munícipes mais reclamam é 
que muitas vezes a Prefeitura 
demora para elaborar os lau-

dos e realizar o serviço. E aí 
acontecem casos de a árvore 
cair nos carros e nas casas. 
Então, o projeto vai propiciar 
uma agilidade na análise, tanto 
por parte da Prefeitura quanto 
por parte dos particulares”, 
diz.

A bancada do PT se mani-
festou favoravelmente. Para 
o vereador Antonio Donato 
(PT), a proposta é positiva. No 
entanto, Donato quer aprofun-
dar o debate nas Audiências 
Públicas que serão realizadas. 
“Vai ser uma ilusão se não tiver 
recursos humanos para operar 
esse sistema. Então, é impor-
tante que a gente estruture 
as subprefeituras com agrô-
nomos e com os engenheiros 
fl orestais ou biólogos para que 
a gente possa ter os laudos”.

A bancada do PSOL tam-
bém foi favorável, “Contribui 
com a desburocratização do 
manejo, poda e transplante 
de espécies. E, além disso, 
dá mais autonomia para o 
município realizar o seu papel 
importante como agente de 
proteção ambiental”, disse a 
vereadora Elaine do Quilombo 
Periférico (PSOL) 

“O problema é que muitas 
árvores são plantadas sem um 
estudo. Então, atingem os fi os, 
provocam tragédias, corte 
de energia elétrica, rachadu-
ras em casas e uma série de 
problemas porque são espé-
cimes plantados em lugares 
errados”, disse Eliseu Gabriel 
(PSB).

Para o vereador Fernando 
Holiday (NOVO), o projeto 
traz atualizações importantes. 
“Tínhamos uma legislação 
arbórea da década de 80, e 
agora passamos então a ter 
uma legislação do século XXI”.

Com informações 
da Câmara Municipal

•URBANISMO

Autotestes de HIV são distribuídos 
gratuitamente no metrô e em UBS 

mento DST/Aids ou por meio 
dos serviços do SUS. Os locais 
podem ser consultados pelo 
site www.crt.saude.sp.gov.br. 

Como funciona 
O autoteste de HIV é um 

método prático e seguro, 
disponibilizado gratuitamen-
te pelo SUS. Para realizá-lo, 
a pessoa coleta sua própria 
amostra de fluido oral (“sa-
liva”) e em seguida, realiza 
o teste, com acesso ao seu 
resultado de forma ágil. Ele 
pode ser realizado em um 
local privativo da escolha da 
pessoa, que pode fazê-lo so-
zinha ou com alguém de sua 
confi ança.

O resultado do autoteste 
não é defi nitivo. Caso seja rea-
gente (positivo para HIV), será 
necessário fazer nova testa-
gem. Neste caso, recomenda-
-se que a pessoa procure um 
serviço de saúde, para confi r-
mação do resultado; se isso 
ocorrer, deve-se buscar uma 
unidade de referência para 
início imediato do tratamento 
de HIV. Nos casos em que o 
resultado for não reagente 
(negativo), a equipe reforça a 
necessidade de manter as for-
mas de prevenção contra o HIV.

Uma das diretrizes do Pro-
grama Estadual de DST/AIDS é 
a realização da testagem nas 
mais diversas oportunidades, 
nos serviços de saúde, campa-
nhas e ações extramuros, com 
vistas ao diagnóstico precoce. 
“O teste anti-HIV é visto hoje 
como uma ferramenta/es-
tratégia de prevenção e seu 
resultado é essencial para a 
prevenção da transmissão 
vertical do HIV; para a realiza-
ção de acordos entre casais; 
para indicação da PEP; para o 
tratamento como prevenção 
primária; para a discussão de 
prevenção combinada e ges-
tão de risco”, ressalta Márcia 
Fernandes, Biomédica e coor-
denadora da atividade.

Testagem
Quem não fizer parte do 

público-alvo da pesquisa ou 
não desejar fazer o exame so-
zinho, é possível fazer o teste 
para o HIV - bem como o de 
sífi lis e de hepatites B e C - nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) da cidade de São Paulo 
e nos 26 serviços da Rede Mu-
nicipal Especializada (RME) 
em DSTs/AIDS da capital. Os 
endereços das unidades da 
RME podem ser conferidos 

Periodicamente, o Metrô 
de São aulo está recebendo, 
em diversas estações, Téc-
nicos e representantes da 
Secretaria Estadual da Saúde 
e do Centro de Referência e 
Treinamento do Programa 
Estadual DST/AIDS. Essa se-
mana, a ação foi na Estação 
sacomã, da Linha Verde e o 
objetivo é engajar os passa-
geiros em uma campanha 
de conscientização sobre a 
importância do diagnóstico 
precoce do HIV.

Foram distribuídos, gratui-
tamente, 700 autotestes para 
o diagnóstico do vírus HIV, 
além de 2 mil preservativos 
masculinos, 1 mil preservati-
vos femininos e 1 mil frascos 
de gel lubrifi cante. Só nos me-
ses de julho e agosto foram 
distribuídos 4.200 autotestes, 
mais de 23 mil preservativos 
masculinos, cerca de 6 mil pre-
servativos femininos, seis mil 
frascos de gel lubrificante e 
duas mil pessoas foram aten-
didas nas estações do Metrô. 

Em razão da pandemia, 
os autotestes não podem ser 
realizados na própria esta-
ção, mas a pessoa que recebe 
pode levá-lo pra casa e ter o 
resultado rapidamente. Se 
necessário, há toda uam rede 
de apoio para os resultados 
positivos.  

Mas, quem ainda não en-
controu com as equipes pelas 
estações - ou em outros pon-
tos turísticos, culturais e de 
grande circulação na cidade, 
onde eles têm atuado, pode 
ter acesso também aos au-
totestes ou outras formas de 
“fi car sabendo”, como sugere 
a campanha sobre HIV, se é ou 
não soropositivo. 

Os testes para o diagnós-
tico do HIV podem ser reali-
zados durante o ano todo no 
Centro de Referência e Treina- EMPREGOS

em www.goo.gl/p5en2C.
 Nos serviços da RME e em 

algumas UBSs, há a opção do 
teste rápido, com resultado 
em apenas 20 minutos.

 É possível ver também 
a relação de todos os locais 
que realizam os testes no Es-
tado de São Paulo no site do 
Centro de Referência e Treina-
mento DST/AIDS-SP (CRT DST/
AIDS-SP): www.crt.saude.
sp.gov.br ou ainda pelo Dis-
que DST/AIDS: 0800162550, 
que funciona de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 18h.

Zona Sul
Pertinho do metrô, há al-

gumas unidades para quem 
quer cuidar da saúde e fazer 
testes para as Infecções Sexu-
almente Transmissíveis:

O mais conhecido é o Cen-
tro de Referência e Treina-
mento em Doenças Sexual-
mente Transmissíveis e Aids 
(CRT/DST Aids) que fica na 
Rua Santa Cruz, 81, perto da 
estação Santa Cruz. Telefo-
nes: 5087 9911 e 5087 9999. 
Funciona de segunda a sexta 
das 8h às 20h e a testagem 
rápida é realizada a partir das 
8h até fi m das senhas.

No Planalto Paulista, perto 
da estação São Judas, tem o 
SAE Ceci, que fi ca na Avenida 
Ceci, 2235. Fone: 2276 9719. 
Funciona de segunda a sexta, 
das 7h às 19h. Testes rápidos 
são feitos das 7h30 às 11h30 e 
das 13h às 18h.

Na Vila Clementino, tem 
também o Ambulatório de 
Infectologia da Unifesp, na 
Rua Loefgreen, 1588. Fone:  
5081-7942. Funciona das 8h às 
15h30 e a realização de Teste 
Rápido acontece às segundas 
e às sextas, das 8h às 11h30.

Mais informações podem 
ser encontradas no site www.
crt.saude.sp.gov.br, ou pelo 
telefone 0800 162 550.

Imóveis

R: Getúlio Vargas Filho, 348
(metrô Jabaquara) 
Site: www.onix2007.com
e-mail: onix.imoveis@ig.com.br

5588-3366
5588-4423

99984-7823

Onix LINDO
Apartamento 

só R$ 420 MIL 
Todo reformado a 5 min. do Me-

trô Jabaquara, com 2 dormitórios, 
armários, sala com sacada, cozi-
nha com armários, 2 banheiros, 

vaga de garagem
Muito bem localizado.

REF.:08-3907

SOBRADO
VILA GUARANI 

só R$ 810 MIL 
3 dormitórios, 1 suíte com armários 
e closet, sala 2 ambientes, lavabo, 

cozinha com armários, quintal, area 
de serviço, garagem com 5 vagas, 

terreno de 8x25, sol da manhã e da 
tarde, ótimo acabamento, aceita 

permuta por casa térrea, 10 minutos 
para o Metrô.  REF.: 08-4000

EXCELENTE SOBRADO 
+ CASA TÉRREA 

Metrô Jabaquara
R$ 480 MIL 

3 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia 
e duas vagas de garagem. E + uma 

casa térrea com dormitório, sala, co-
zinha e banheiro. Ótimo imóvel muito 

bem localizado próximo do Metrô, 
ótimo investimento. REF.: 08-3923

RARÍSSIMA CASA 
TÉRREA 

Metrô Jabaquara
R$ 390 MIL 

2 dormitórios, sala, coz, 
banheiro, lavanderia, 

churrasqueira e garagem
Ref 08-3876

APTO METRÔ
CONCEIÇÃO 

R$ 450 MIL 
A 5 min.do Metrô

2 dormitórios com armários, 
sala 2 ambientes, cozinha, depen-

dência para empregada e garagem. 
Excelente localização!  

REF: 08-3952

EXCELENTE APTO 
METRÔ JABAQUARA

 R$ 390 MIL
COM 2 VAGAS 
2 dormitórios, sala 2 

ambientes, lavabo, cozinha, area de 
serviço, 2 vagas de garagem, lazer 

completo. 
Ótima oportunidade!  

REF.:08-3920

SOBRADO VILA 
CAMPESTRE 

R$ 550 MIL 
3 dormitórios, sala ampla, 3 ba-
nheiros, copa cozinha espaçosa, 

quintal, 3vagas de garagem e 
mais uma moradia. 

Ótimo imóvel. 
REF.: 08-3942

CASA TÉRREA 
CIDADE VARGAS 

R$ 750 MIL
PRÓXIMO METRÔ

Ótima localização, 3 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, cozinha 
com armários, área de serviço, quin-
tal, dependência para empregada e 

2 garagens, Terreno grande (10x30m). 
REF.: 08-3925

ÓTIMO SOBRADO 
SÓ R$ 550 MIL - A 5 MIN A 
PÉ DO METRÔ CONCEIÇÃO
REFORMADO, 2 dormitórios com 
armários, sala living, cozinha, 

área de serviço, quarto de empre-
gada com banheiro e garagem. 

Muito bem localizado
Agende uma visita! 

REF.: 08-3940

SOBRADO 
VILA GUARANI 

R$ 680 MIL 
3 suítes, sala 2 ambientes com 

piso em madeira, lavabo, cozinha 
com armários, escada em granito, 
sacada, garagem p/ 3 automoveis 

Oportunidade. 
REF.: 08-3948

APTO VILA
 GUARANI 

SÓ R$ 380 MIL 
“TODO REFORMADO” 

com 2 dormitórios, armários,
sala 2 ambientes, cozinha planejada, 

porcelanato, 73m2 Área útil, 
condomínio R$ 670,00.
Muito bom negócio. 

REF.: 08-3957

APTO PX METRÔ 
JABAQUARA 
SÓ R$ 290 MIL 

Ótimo custo benefício 
com 2 dormitórios com armários, 

sala 2 ambientes, cozinha, 
banheiro e garagem, 

condomínio apenas R$300,00. 
REF.: 08-3000

RESPEITO E 

HONESTIDADE

SEDE
PRÓPRIA

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

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

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

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

instrumentos musicais 

https://jornalzonasul.com.br/autoteste-de-hiv-e-distribuido-gratuitamente/
https://jornalzonasul.com.br/manejo-de-arvores-tera-nova-lei/
https://wa.me//5511999017469
http://wa.me//5511974637442
http:s//wa.me//5511954308195
https://jornalzonasul.com.br/onixi-imoveis
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A Primavera chegou. Com 
temperaturas baixas - mas 
tendência a oscilações cons-
tantes - a nova estação é mar-
cada por fl oradas e, especial-
mente, pela valorização do 
contato com plantas e com 
a natureza, de forma mais 
ampla. A Zona Sul paulistana 
conta com um reduto perfeito 
para esse público.

O Jardim Botânico tem  
diversas coleções de plantas, 
inclusive algumas ameaça-
das de extinção e conta com 
uma área de 360 mil m² de 
Mata Atlântica. Nesse oásis, 
são encontradas mais de 380 
espécies de árvores, muitas 
delas utilizadas para pesquisa, 
e protege parte da biodiversi-
dade paulista e brasileira.

O Botânico tem área para 
piqueniques e pequenos en-
contros são autorizados, des-
de que não haja aglomerações 
ou muito barulho. São auto-
rizados piqueniques simples 
(até 20 pessoas), sem decora-
ção, mesas, cadeiras, música, e 
qualquer coisa que venha a im-
portunar os outros visitantes.

Há alguns quiosques, me-
sas e bancos disponíveis pelo 
Jardim, pode-se usar os gra-
mados, desde que não haja 
sinalização proibindo acesso. 
Nesse caso não precisa de au-
torização, nem agendamento, 
mas não há possibilidade de 
reservar os espaços: basta 
chegar cedo e, claro, zelar 
pela ordem e limpeza do local.

Como espaço de contem-

plação de natureza, o Jardim 
também não aceita animais 
de estimação e nem equipa-
mentos como bolas, bicicle-
tas, patins, skates...  Chur-
rascos, fogueiras e ensaios 
fotográfi cos também não são 
permitidos. É possível apenas 
fazer fotos pessoais.

As atrações vão além. Ali, 
há  três afl uentes que formam 
o riacho do Ipiranga, curso 
d’água que faz parte da his-
tória do Brasil. Teria sido às 
suas margens, em 1822, que 
o imperador Dom Pedro I 
declarou a Independência do 
país, então colônia de Portu-
gal. O fato foi imortalizado no 
verso “Ouviram do Ipiranga 
as margens plácidas”, do Hino 
Nacional, escrito por Joaquim 
Osório Duque Estrada.

Quem for até lá, poderá 
caminhar por uma trilha sus-
pensa, com 350 metros de 
comprimento, que leva até o 
local onde brota o riacho Pira-
rungauá, o maior dos afl uen-
tes do Ipiranga.Com sorte, 
neste percurso é possível ver 
vários animais, como exem-
plares do macaco bugio, além 
de muitas aves. É um pedaço 
de São Paulo que resguarda 
uma época remota.

 Vale destacar que a trilha, 
assim como a maior parte do 
Botânico, conta com aces-
sibilidade para cadeirantes.
Aliás, o Jardim dos Sentidos, 
um dos espaços do Botânico, 
é também uma ótima pedida 
para defi cientes visuais... ou 

não. Tem coleções de plan-
tas com diferentes aromas e 
texturas!

Cerca de um quilômetro 
do Rio Ipiranga percorre o 
Jardim Botânico. Depois, ele 
entra na área urbana e passa 
próximo ao monumento da 
Independência – o ponto exa-
to onde Dom Pedro I teria se-
lado o destino do Brasil como 
país livre dos domínios portu-
gueses. O Ipiranga segue seu 
caminho até desaguar no Rio 
Tamanduateí.

Histórico
No final do século XIX, a 

área do Parque Estadual das 
Fontes do Ipiranga era uma 
vasta região com mata nati-
va, ocupada por sitiantes e 
chacareiros. Por ordem do go-
verno, as desapropriações na 
área vinham ocorrendo desde 
1893, visando à recuperação 
da floresta, à utilização dos 
recursos hídricos e à preserva-
ção das nascentes do Riacho 
do Ipiranga.

Em 1917, a região tornou-se 
propriedade do Governo, pas-
sando a denominar-se Parque 
do Estado. Até 1928 serviu para 
captação de águas, que abas-
teciam o bairro do Ipiranga. 
Neste mesmo ano, o naturalis-
ta Frederico Carlos Hoehne foi 
convidado para implantar um 
Jardim Botânico na região.

Entretanto, somente em 
1938 o Jardim Botânico de 
São Paulo foi oficializado, 
juntamente com a criação do 
Departamento de Botânica, 

•TURISMO E LAZER

Jardim Botânico: destino certo para curtir a Primavera

na época órgão da Secretaria 
da Agricultura, Indústria e 
Comércio de São Paulo. Em 
1969, o Parque do Estado, 
onde o Instituto de Botânica 
e o Jardim Botânico estão 
localizados, passou a deno-
minar-se Parque Estadual das 
Fontes do Ipiranga.

Serviço e Informações
Jardim Botânicode São Paulo 

Av. Miguel Stéfano, 3687
Água Funda.  Ingressos = 

R$10 (R$ 5 meia/estudantes) 
Lanchonete: das 9h às 
17h. Restaurante, abre 

para almoço, de segunda 
a sexta, das 12 às 14h30 e 
aos sábados, domingos e 

feriados, das 11h30 às 15h30
Não há como estacionar 

em via pública. É possível 
reservar estacionamento e 

comprar ingressos pelo site 
jardimbotanico.sp.gov.br

Fone: (11) 5067-6000
Há lanchonete e restaurante

https://jornalzonasul.com.br/botanico-e-opcao-de-passeio-na-primavera/
https://wa.me//551155558659

