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Prefeitura faz fi scalizações em 
ferros velhos do Jabaquara 
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Postos de saúde estão recebendo 
crianças e adolescentes para colocar 
carteira de vacinação em dia
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Pavilhão Japonês reabre no Ibirapuera
A partir de 2 de outu-

bro, as portas do Pavilhão 
Japonês, atração localiza-
da no coração do Parque 
do Ibirapuera, vão estar 
reabertas ao público de-
pois de quase dois anos, 
por conta da pandemia. 
O tempo sem receber vi-
sitantes foi importante 
para que pudessem ser 
feitas obras de acessibi-
lidade. A reabertura vem 
com uma exposição de 
bonsai, que ficará até o 
final de novembro. A vi-
sitação custa entre R$ 7 
e R$ 15, mas é gratuita às 
quintas-feiras. O Pavilhão 
foi doado à cidade em 
1954, junto com o próprio 
Parque do Ibirapuera, e 
tem beleza que harmoniza 
com a Primavera. P����� 2
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A partir de uma demna-

da do Conselho Comunitá-

rio de Segurança (Conseg) 

Jabaquara, Subprefeitura, 

Polícia Civil e Guarda Civil 

Metropolitana se uniram 

para promover operações 

em ferros velhos no bairro.. 

O objetivo é checar se es-

ses estabelecimentos estão 

regularmente trabalhando 

com reciclagem ou fazen-

do receptação de metais e 

fiação furtados.  P����� 6

Vila Mariana ganha UBS 
Santa Cruz a partir de 01/10 

A Vila Mariana tem uma 

Unidade de Pronto Aten-

dimento 24 horas, novíssi-

ma, mas não contava com 

Unidade Básica de Saúde. A 

partir dessa sexta, 1 de ou-

tubro, a situação muda com 

a inauguração da UBS Santa 

Cruz, que foi montada em 

prédio cedido pelo Governo 

do Estado de São Paulo, com 

capacidade para atender 2 

mil pessoas por dia.  P����� 3
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•TURISMO E LAZER

Política Institucional 
de Internacionalização 
da Unifesp entra em 
vigor dia 1 de outubro

Entrará em vigor, a partir 
desta sexta-feira, dia 1.º de 
outubro, a Política Institucio-
nal de Internacionalização da 
Unifesp. Descrita como políti-
ca transversal no Regimento 
Geral da universidade, ela foi 
aprovada pelos membros dos 
conselhos da pós-graduação 
e pesquisa, da graduação e 
da extensão e pelo Conselho 
Universitário (Consu). A re-
solução que dispõe sobre a 
política, cujas diretrizes, princí-
pios e fundamentos para a sua 
construção e implementação 
seguem o Plano Pedagógico 
Institucional (PPI) e o Plano 
Desenvolvimento Institucional 
(PDI), pode ser consultada na 
íntegra aqui.

Dentre as metas institu-
cionais de internacionalização 
da Unifesp estabelecidas pelo 
documento estão: a necessida-
de de construção de um perfi l 
preciso das dinâmicas de inter-
nacionalização da instituição; o 
fortalecimento e expansão das 
suas ações de cooperação; a 
consolidação de sua visibilida-
de no cenário internacional, 
tendo em vista os seus interes-
ses estratégicos de colabora-
ção; a defi nição de metas para 
a promoção de programas de 
mobilidade docente, discente 
e de técnicos(as); e o desen-

volvimento de uma política 
linguística e de um currículo 
internacionalizado, que valori-
ze a diversidade cultural e uma 
cidadania global crítica.

De acordo com a profes-
sora Karen Spadari Ferreira, 
secretária de Relações Inter-
nacionais da Unifesp, a Política 
Institucional de Internaciona-
lização será importante para 
o fortalecimento das ações 
da universidade na pesquisa, 
no ensino, na extensão e na 
inovação não somente para 
a comunidade interna, mas 
também ao alcance de todos 
e todas, de maneira nacional 
e internacional.

“Vale ressaltar que nossa 
política de internacionalização 
tem como principal diretriz o 
desenvolvimento sustentável 
e está em consonância com a 
Agenda 2030 da ONU. Ainda, 
podemos destacar que, a par-
tir de nossas ações e estraté-
gias de internacionalização, te-
mas convergentes e transver-
sais poderão contribuir mais a 
cada dia para a formatação de 
políticas públicas, levando ao 
interesse de novos parceiros 
internacionais, bem como o 
interesse de estrangeiros em 
fazerem parte da Unifesp”, 
ela sugere.

Fonte: Unifesp

•EDUCAÇÃO

Pavilhão Japonês do Ibirapuera 
reabre com exposição Bonsai

tamos ansiosos para mostrar 
as novidades nas instalações e 
entrar no ritmo de organização 
dos eventos culturais”, afi rma 
Claudio Kurita, presidente da 
Comissão de Administração do 
Pavilhão Japonês, ao anunciar 
a próxima atração.

Assim, para essa espécie 
de “terceiro ato”, o início da 
primavera é referência, quan-
do é apresentado ao público 
a exposição “Bonsai – Forma 
e Tempo”, uma das mais tra-
dicionais manifestações cul-
turais japonesas intimamente 
ligadas à natureza.

“A mostra traz consigo o 
desafi o de ilustrar, com mar-
cos temáticos e formais, o 
delicado e potente universo 
das árvores reduzidas”, afi rma 
Agata Takiya, curadora da ex-
posição, acrescentando que “a 
mostra é a maior já exibida em 
São Paulo”. Trata-se da oitava 
edição da mostra de bonsai 
reunindo exemplares da cole-
ção da empresa especializada 
Bonsai Kai que, a exemplo dos 
anos anteriores, será montada 
no amplo jardim do Pavilhão, 
em área aberta e arejada, com 
cerca de 100 peças raras de 
mais de 40 espécies de dife-
rentes árvores.

A exposição “Bonsai – For-
ma e Tempo” abre no dia 2 de 
outubro e prossegue até o dia 
21 de novembro de 2021.

Sobre o Bonsai:
O Bonsai teve seu início na 

China, por volta do século. III 
A.C., mas foram os japoneses 
que aprimoraram a técnica. 
Não se trata de uma planta 
específica, mas sim de uma 
técnica de cultivo de árvores 
em vasos pequenos. A estéti-
ca é fundamental na execução 
de um bonsai. O objetivo da 
Arte bonsai é criar uma com-
posição artística, onde usa-
mos como modelo, a própria 
forma das árvores quando em 
seu ambiente natural.

Sobre o Pavilhão Japonês:
Situado dentro do Par-

que Ibirapuera, o Pavilhão 
Japonês foi construído con-
juntamente pelo governo 
japonês e pela comunidade 
nipo-brasileira, sendo doado 
à cidade de São Paulo, em 
1954, na comemoração do IV 
Centenário de sua fundação. 
Com visitas disponíveis de 
quinta à domingo, o espaço 
é considerado um dos raros 
pavilhões fora do Japão a 
preservar as características 
originais. O local é uma das 

O Pavilhão Japonês, no 
Ibirapuera, reabre suas por-
tas para celebrar a chegada 
da Primavera e indicar que 
novos tempos, mais conecta-
dos à natureza podem estar 
próximos. 

Será nesse sábado, dia 2 
de outubro, que essa atração 
localizada no coração do Par-
que Ibirapuera, reabre com  a 
exposição “Bonsai – Forma e 
Tempo” no amplo jardim que 
circunda suas instalações.

Trata-se do terceiro ato 
protagonizado pelo Pavilhão 
Japonês desde o anúncio do 
início da pandemia em mar-
ço de 2020. Com as portas 
fechadas à visitação pública – 
mas com a presença de parte 
da equipe de manutenção -, 
de maio a agosto de 2020, o 
Pavilhão protagonizou, ao 
lado do Museu da Imigração 
Japonesa do Brasil, da “Cam-
panha Amigo”, visando juntar 
recursos para arcar com os 
custos básicos.

O segundo ato aconteceu 
ainda durante 2020, com a 
aprovação dos recursos para 
obras de acessibilidade do Pa-
vilhão Japonês por meio da as-
sinatura do termo de fomento 
com a Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente e 
a Comissão Extraordinária de 
Turismo, Lazer e Gastronomia 
da Câmara Municipal (presi-
dida pelo vereador Rodrigo 
Hayashi Goulart).

As obras de reforma (cujo 
projeto arquitetônico foi con-
duzido pelos arquitetos Eli-
zabeth Emi Niwa e Takashi 
Saito) envolveram as rampas 
de acesso, a instalação de 
banheiro acessível, elevador 
e piso podotátil.

Reabertura
“Depois de quase dois 

anos fechado ao público, es-

EMPREGOS

referências das autoridades 
japonesas em visita ao Brasil.

Sobre a Bonsai Kai:
A Bonsai Kai atua desde 

1995 com o objetivo de ofe-
recer recursos para iniciação, 
conhecimento e aprofunda-
mento das técnicas ligadas a 
arte Bonsai. Além de possuir 
uma das maiores e melhores 
coleções de bonsai das Amé-
ricas, a Bonsai Kai importa e 
comercializa bonsai e itens 
necessários para seu cultivo.

Serviços:
Visitas ao Pavilhão Japo-

nês e Exposição “Bonsai - For-
ma e Tempo” - Local: Parque 
do Ibirapuera – portão 10 
(próximo ao Planetário e ao 
Museu Afro Brasil). Av. Pedro 
Álvares Cabral, s/nº – Vila Ma-
riana. Funcionamento: quinta-
-feira, sexta-feira, sábado, 
domingo e feriados. Horário: 
das 10h às 17h. Informações: 
(11) 3208-1755 ou pavilhao@
bunkyo.org.br  . Contribuição 
- adulto: R$ 15,00. Estudan-
te com carteirinha: R$ 7,00. 
Idosos a partir de 60 anos: R$ 
7,00 (Lei 10.741/2003 – Estatu-
to do Idoso). Crianças de 5 a 
12 anos: R$ 7,00. Crianças até 
4 anos: isento. Quinta-feira - 
Entrada Franca

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 

Documento será importante para o 
fortalecimento das ações da universidade na 

pesquisa, ensino, extensão e inovação 

https://jornalzonasul.com.br/pavilhao-japones-reabre-com-mostra-de-bonsai/
https://jornalzonasul.com.br/politica-institucional-de-internacionalizacao-da-unifesp-entra-em-vigor/
http:s//wa.me//5511954308195
http://wa.me//5511974637442
https://wa.me//5511999017469
https://jornalzonasul.com.br/onix-imoveis/
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•SAÚDE

Como está a carteirinha de 
vacinação? Coloque em dia!

A partir desta sexta-feira 
(1º), a Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS), dá início 
à Campanha Nacional de Mul-
tivacinação, voltada a crianças 
e adolescentes. Todas as 469 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) do município estarão 
disponíveis para atender à 
população. 

 As vacinas contempla-
das na campanha são: BCG, 
hepatites A e B, poliomieli-
te, rotavírus, pentavalente 
(DTP+Hib+HB), pneumocóci-
ca, meningocócicas C e ACWY, 
febre amarela, sarampo, ca-
xumba, rubéola, varicela, HPV 
e difteria tétano. 

 A ação tem como objeti-
vo, além de oferecer o acesso 
a esses imunizantes, atualizar 
a caderneta de crianças e 
adolescentes, de 0 a 15 anos 
de idade, aumentar as co-
berturas vacinais e diminuir a 
incidência das doenças imu-
nopreveníveis, como difteria, 
coqueluche, poliomielite, sa-
rampo, caxumba, meningite 
meningocócica, entre outras. 

 No dia 16 de outubro ocor-
rerá o “Dia V” da vacinação 
na capital. Nesta data, to-
das as UBSs do município 
estarão abertas para imunizar 
crianças e adolescentes. A 
vacinação contra a Covid-19 
seguirá normalmente nos 
megapostos, drive-thrus e 
postos volantes.  

Por conta da pandemia, 
será permitido apenas um 
familiar acompanhando a 

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 

criança ou adolescente a ser 
imunizado. Os pais ou acom-
panhante devem levar, além 
da caderneta de vacinação, 
documento com foto de am-
bos. Caso o cidadão não este-
ja com sua caderneta, basta 
apresentar os documentos. 
Com isso, sua situação vacinal 
será atualizada. 

 Mesmo que a caderneta 
de vacinação esteja comple-
ta, a SMS recomenda que 
os postos sejam procurados. 
Com o passar dos anos, al-
gumas vacinas são atualiza-
das e uma nova aplicação é 
indicada. Um exemplo é a 
vacina meningocócica ACWY, 
que está disponível para 

adolescentes de 11 e 12 anos. 
 A queda no número de 

vacinados põe a população 
em risco, com a possibilidade 
de casos graves individuais e/
ou surtos de doenças imuno-
preveníveis. 

 É válido destacar que, 
com a aplicação da vacina da 
Pfi zer em adolescentes acima 
de 12 anos contra a Covid-19, 
dependendo da vacina, não é 
necessário aguardar o interva-
lo de 14 dias para participar da 
campanha de multivacinação. 

 Os postos de vacinação 
podem ser consultados na pá-
gina do Busca Saúde, disponí-
vel no link: http://buscasaude.
prefeitura.sp.gov.br.  

•SAÚDE

UBS Santa Cruz passa a atender 
nessa sexta, 01/10, na Vila Mariana

tégia Saúde da Família (ESF), 
com médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem 
e agentes comunitários de 
saúde, que realizam visitas 
domiciliares. A UBS contará 
ainda com nutricionista, psicó-
logo, fonoaudiólogo, fi siote-
rapeuta, farmacêutico, entre 
outros. Serão 63 profi ssionais 
ao todo.  

 A nova UBS terá capaci-
dade para realizar mais de 2 
mil consultas por mês, além 
de oferecer serviços de exa-
mes laboratoriais, farmácia, 
vacinação, testagem rápida, 
acolhimento, procedimentos 
diversos como curativos, re-
tirada de pontos, coleta de 
papanicolau, implantação de 
dispositivo intrauterino (DIU), 
além de encaminhamentos 
para atenção especializada e 

visitas domiciliares.  
 A unidade será gerencia-

da pela Organização Social 
de Saúde (OSS) Associação 
Paulista para o Desenvolvi-
mento da Medicina (SPDM). O 
equipamento deverá atender 
cerca de 130 mil pessoas da 
região sudeste.  

 A UBS também manterá 
o atendimento nas áreas de 
clínica médica e ginecologia, 
além de outras especialidades 
como enfermagem, psico-
logia e serviço social, a 800 
pacientes que eram acompa-
nhados pelo NGA que funcio-
nava no local. 

Para a área de pneumolo-
gia, os pacientes menores de 
60 anos de idade passarão a 
ser assistidos pela Assistência 
Médica Ambulatorial (AMA) 
Flávio Gianotti, no Ipiranga, 
e os maiores de 60 anos no 
Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) Idoso Su-
deste, sob gestão do Governo 
do Estado. 

 De acordo com a Secre-
taria de Estado da Saúde, o 
público que frequentava o 
núcleo, que também sediava 
um AME, tem sido avisado da 
alteração do equipamento 
desde o dia 1º de setembro. A 
cessão do prédio e adequação 
dos fluxos foram pactuadas 
entre as gestões estadual e 
municipal em Comissão Inter-
gestores Bipartite (CIB). 

 Serviço: 
Início dos atendimentos: 

sexta-feira, 1º de outubro. 
Endereço: rua Santa Cruz, 

1.191, Vila Mariana 
Horário de funcionamen-

to: segunda a sexta-feira, das 
7h às 19h  

A região da Vila Mariana 
está sem Unidade Básica de 
Saúde no próprio distrito. A 
maior parte da população do 
bairro precisa ser atendida na 
UBS Ceci, que fi ca na Saúde, 
sobrecarregando o equipa-
mento. Mas, nessa sexta, 1 de 
outubro, passa a funcionar a 
nova Unidade Básica de Saú-
de (UBS) Santa Cruz, localiza-
da em prédio cedido pelo Go-
verno do Estado ao município. 
O local abrigava um Núcleo de 
Gestão Assistencial (NGA), de 
gestão estadual. Assim, a rede 
municipal de saúde da capital 
passa a contar com 469 UBSs.  

 A UBS Santa Cruz será 
uma unidade mista, com 
modalidade de atendimento 
tradicional, composta por 
clínica médica, pediátrica e 
ginecológica, além de Estra-

https://jornalzonasul.com.br/vila-mariana-ganha-ubs-santa-cruz/
https://jornalzonasul.com.br/vila-mariana-ganha-ubs-santa-cruz/
http:s//wa.me//5511941172333
http://cozywork.com.br
https://jornalzonasul.com.br/atualize-a-carteira-de-vacinacao/
http:s//prefeitura.sp.gov.br/coronavirus
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Roteiro doce na zona sul tem 
clássicos internacionais

•GASTRONOMIA

•CULTURA

a arte contemporânea.
“A mostra começou a ser 

planejada em 2019, por oca-
sião da doação de 42 de suas 
obras ao MAC, que vieram 
complementar o conjunto que 
o museu já possuía”, conta 
Helouise. A retrospectiva traz 
também a história da artista no 
MAC, desde os anos 1960, sob 
a direção do professor Walter 
Zanini. “Foi no MAC que Regina 
desenvolveu seus primeiros 
projetos de videoarte, onde 
ela defendeu o seu doutorado 
e realizou diversas exposições. 
Além disso, teve presença ativa 
no Conselho Deliberativo do 
museu, como representante 
dos artistas, durante vários 
anos. A sua relação com o mu-
seu teve início na gestão Zanini, 
mas se estendeu para além 
dela”, afi rma Helouise.

A exposição Regina Silvei-
ra: Outros Paradoxos, com 
curadoria de Ana Magalhães e 
Helouise Costa, fi ca em cartaz 
até 3 de julho de 2022, de terça 
a domingo, das 10h às 19h, no 
Museu de Arte Contemporânea 
(MAC) da USP (Avenida Pedro 
Álvares Cabral, 1.301, Ibirapue-
ra, em São Paulo). Grátis. É 
necessário agendamento. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone (11) 2648-0254.

A arte de Regina Silveira resiste ao 
poder e à violência 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

Está precisando “adoçar” a 
vida? E que tal fazer um tour in-
ternacional, sem sair da zona su 
l paulistana? Por aqui, existem 
docerias que preparam delícias 
internacionais de deixar qual-
quer um encantado. 

Grandes clássicos mundiais 
ganham ainda mais destaque 
pelo talento de chefs que co-
mandam casas especializadas 
- todas elas repletas de charme 
e que garantem um programa 
gastronômico inesquecível

Confeitaria Japonesa
Na Rua Luís Góis, um so-

bradinho simpático, com dua 
svagas de garagem, traz uma 
mescla interessante das culi-
nárias brasileira e japonesa. A 
trança com recheio de azuki ou 
de inhame roxo, o pão de melão 
com matchá,  o pão com paçoca 
são algumas das boas pedidas. 

O u t r a s  o p ç õ e s  s ã o  o
cheesecake oriental, panna 
cotta, choux cake, chupcake de 
chifon, mousse de chocolate 
meio amargo, bolos diversos fa-
tiados… O crème bruleé, receita 
francesa, certamente combina 
com o cardápio da casa.

Para acompanhar os doces, 
uma boa pedida são os capucci-
nos, que chegam lindos à mesa., 
ou o matchá gelado. 

A Cake Shop aceita enco-
mendas de bolos. A massa pão 
de ló pode ser de baunilha, cho-
colate ou chá verde (matchá) 
e com sabores como morango 
com Crème Pâtissière, mil cama-
das de chocolate, frutas e fl an, 
castanha portuguesa, morango 
com sonho de valsa, mil cama-
das de chá verde, entre outras.

A Moti Moti Cake Shop fi ca 
na Rua Luis Góis, 1196, em Miran-
dópolis. Telefone: 5594-6865. A 
casa funciona às segundas das 
13h às 19h, terça a sábado das 
10h às 19h. Fecha aos domingos.

Inspiração francesa
A Tartelier, embora escondi-

dinha em endereço improvável, 
já conquistou uma cartela de 
fãs .

Quem ainda não conhece 
pode chegar lá para conferir um 
dos campeõs do cardápio - o Kit 
Francesinho (café da manhã), 
que reúne um mini croissant, um  

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
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Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas
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Por: Leila Kyomura/
Jornal da USP

A arte de Regina Silveira re-
siste, provoca. Vai pelo tempo, 
registrando o golpe militar de 
1964, os 21 anos da ditadura e 
o poder armado de hoje, que 
se apropria e destoa do verde 
e amarelo. Porém Regina, tam-
bém professora da Escola de 
Comunicações e Artes (ECA) 
da USP, ensina o infinito das 
cores em preto e branco, som-
bras e luz, realidade e fantasia, 
percepção e criatividade. Basta 
entrar no Museu de Arte Con-
temporânea (MAC) da USP e 
peregrinar pela arte de mais de 
seis décadas para compartilhar 
os confl itos e desafi os da histó-
ria do País.

A exposição Regina Silveira: 
Outros Paradoxos reúne 180 
obras que ocupam o térreo 
e o primeiro andar do MAC, 
no Ibirapuera, em São Paulo. 
Tem a curadoria da diretora 
Ana Magalhães e de Helouise 
Costa, ambas professoras do 
Programa de Pós-Graduação 
Interunidades de Estética e His-
tória da Arte (PGEHA) da USP.

“A mostra faz parte da par-
ceria estabelecida entre o MAC 
e a Fundação Bienal para a 34ª 
Bienal de São Paulo”, explica 
Ana Magalhães. “Esse tipo de 
parceria foi feito com várias ins-
tituições na cidade de São Pau-
lo, que trabalharam em uma 
exposição monográfi ca de um 
artista presente na 34ª Bienal. 
No caso do MAC, o nome de 
Regina foi sugestão do museu 
para os curadores da Bienal, 
que depois desenvolveram com 
a artista seus projetos para a 
34ª Bienal em diálogo com a 

retrospectiva no MAC.”
“O trabalho de pes-

quisa para a exposição 
exigiu revisitar a extensa 
e rica trajetória da artista, 
que começa com a produ-
ção de gravuras nos anos 
1960.”

O título da mostra, 
Regina Silveira: Outros 
Paradoxos, é inspirado 
na obra Paradoxo do Santo. 
Trata-se de uma instalação que 
o público do MAC já conhece 
de outras montagens, mas, 
toda vez que é observada, tem 
algo novo a dizer. Regina apre-
sentou a obra pela primeira 
vez no Museu Del Barrio, em 
Nova York, em 1994, e naquele 
mesmo ano foi doada ao MAC. 
É uma pequena escultura de 
madeira do patrono militar da 
América espanhola, Santiago 
Apóstolo. A partir dela, a artis-
ta criou uma sombra que não 
corresponde às suas próprias 
formas. O visitante se depara 
com uma imagem distorcida do 
monumento de Victor Breche-
ret em homenagem a Duque 
de Caxias, patrono do Exército 
brasileiro. Os dois líderes são 
conectados pela sombra, ques-
tionando o espectador sobre 
algo que vai além da sombra 
das aparências.

A exposição segue instigan-
do o olhar do público, propon-
do refl exões sobre temas que 
envolvem o Brasil e a América 
Latina. Para realizar essa re-
trospectiva da vida e da arte de 
Regina Silveira, Ana Magalhães 
e Helouise Costa tiveram que 
fazer uma imersão na sua tra-
jetória de mais de seis décadas. 
Buscaram a artista, hoje com 82 
anos, quando começou a trilhar 

mini pão de chocolate, uma be-
bida quente (café ou café com 
leite, capuccino ou macchiato).

Mas, vamos direto ao assun-
to doces? Então, ali é preciso 
conferir o Mil Folhas, mais vendi-
do da casa, feito com massa fo-
lhada e creme patissier. Incrível. 

Outro campeão da casa é o 
Choux cream de bauninha, com 
massa choux recheada com 
creme légère.

Tem outros clássicos dp 
mundo como  eclairs – também 
conhecidas por “bombas”, ti-
ramisu, brownie, cheesecake, 
trufas, cookies, cinnamon rolls...

Os coloridos e suaves ma-
carons vêm em caixinhas e são 
também uma boa opção de pre-
sente. Também há possibilidade 
de encomendar tortas e outras 
delícias. 

A Tartelier fica na Rua Vis-
conde de Inhaúma, 455 (esquina 
com Rua dos Caciques), Bosque 
da Saúde. Abre de segunda a do-
mingo, das 8h às 20h. Encomen-
das pelo telefone: 3459-2996 ou 
pelo email: contato@tartelier.
com.br. Site: tartelier.com.br

Italianíssimo
Uma das delícias mais famo-

sas da parte doce da culinária 
italiana é o canoli, aquele doce 
em formato de canudo, com 
massa crocante e recheio que 
harmoniza perfeitamente, deli-
cioso. (foto acima). 

Aqui pela região um bom 
endereço para experimentar a 
iguaria é a Confeitaria Asti, na 
Vila Mariana - que tem nome 

inspirado em região italiana.
Ali, escolhe o melhjor sabor: 

tradicional (ricota, frutas crista-
lizadas e gotas de chocolate), 
baunilha, chocolate, limão ou 
pistache.

Tem outras delícias, tam-
bém, como a Sfogliatela (massa 
folhada suave, recheada com 
ricota e frutas cristalizadas) e 
a Coda di Aragosta (sabores 
creme de baunilha, Gianduia e 
pistache).

Para ocasiões especiais, en-
comende o Bolo de Gianduia ou 
a Torta Amalfi tana... 

Fica na Rua Cubatão, 580- 
Vila Mariana. Telefone ou What-
sApp (11) 5575.3428. Funciona 
de segunda a sexta, das 9h às 
17h, sábados até 13h e aos do-
mingos não abre. 

Gostinho de infância
Dizem que não há rosca de 

côco melhor do que a da Mar-
rom Glacê, tradicional doceria 
localizada na Rua Luís Góis. 
Existe há quase 60 anos!

Ali, aliás, os doces são tam-
bém tradicionais e mexem com 
a memória afetiva de muita 
gente. A clientela garante que a 
casa preserva os mesmos sabo-
res há décadas. 

A casa tem ainda na vitrine 
sempre doces gelados como 
pudins, mousses, tortinhas de 
frutas, bombas de chocolate 
branco e ao leite... 

Fica na Rua Luís Gois, 1245 
. Telefone: 2577-0748. Abre de 
segunda a sábado das 9h às 18h, 
domingos até 17h. 

Obra impressa na fachada do MAC. 
Foto: Atilio Avancini
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CONHEÇA O DECORADO 
mais inteligente de São Paulo com 
automação por comando de voz. 
Experimente.
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Está cada vez mais comum 
- tampas de bueiros metáli-
cas, daquelas que ficam no 
meio das ruas ou calçadas, 
são roubadas, prejudicando 
o trânsito e criando riscos 
para motoristas e pedestres.  
Também há prejuízos e riscos 
para o trânsito com o roubo 
de placas metálicas de orien-
tação, fiação de semáforos, 
grades de proteção para pe-
destres em viadutos e pon-
tes... E tem ainda grelhas que 
protegem os bueiros e evitam 
que lixo seja canalizado para 
as redes de águas pluviais, 
contribuindo para enchentes 
e alagamentos.

Os roubos, aliás, não atin-
gem apenas patrimônios 
públicos, mas também de 
empresas e residências, que 
fi cam sem acesso a internet, 
energia etc. 

No Conselho Comunitário 
de Segurança (Conseg Ja-
baquara), são frequentes as 
denúncias, por moradores, 
de furto de portões, grades, 
torneiras e outras estruturas 
de metal, além de fiação. 
“Percebemos que algo pre-
cisava ser feito. E seria com 
fiscalização em quem faz a 
receptação desse material 
roubado”, conta Miriam Bock, 
que integra o Conselho.

Por isso, a Prefeitura pau-
listana se aliou à Polícia Civil 
para promover ações de fi s-
calização em ferros velhos, 
para verificar a procedência 
do material ali vendido. 

A venda de material re-
ciclável é essencial para a 

cidade, contribui para a pre-
servação ambiental e ainda 
garante redução da ocupação 
de aterros. Mas, desde que 
seja feita com materiais efeti-
vamente descartados e para 
reaproveitamento regular. 

Jabaquara
A operação da Subpre-

feitura do Jabaquara contou 
com apoio da Polícia Civil e 
Guarda Civil Metropolitana.

Foram averiguadas tanto 
a parte administrativa dos 
estabelecimentos quanto 
a procedência do material 
recebido por eles. Um dos es-
tabelecimentos vistoriados foi 
lacrado, por irregularidades, e 
o outro atuava corretamente.

“Inibe o crime e aumenta a 
segurança”, aponta o delega-
do responsável pelo comando 
da operação, Glaucus Vinicius 
da Silva, titular do 35o. Dis-
trito Policial, no Jabaquara. 
Ele afirma que as ações vão 

continuar e que essa sinergia 
entre as ações administrativas 
da Prefeitura com a investi-
gação policial são essenciais 
para ampliar a segurança da 
população.

O subprefeito do Jabaqua-
ra, Tiago e Almeida Macha-
do, diz que é orientação do 
prefeito Ricardo Nunes que 
sejam desenvolvidas ações 
desse tipo por toda a cidade. 

Também participaram do 
planejamento e da ação a 
delegada Zuleika Gonzales 
Araujo, titular do 97o. Distrito 
Policial, e Inspetor comandan-
te Rodrigues, da Guarda Civil 
Metropolitana.

Segundo a Prefeitura, o 
entulho e lixo recolhidos nas 
operações são encaminhados 
para aterros e, os fi os e cabos 
devolvidos para concessio-
nárias. Já grelhas, grades e 
tubos de metal, seguem para 
o depósito da Prefeitura.

•URBANISMO

Prefeitura faz operações em “ferro velho”

Todos os dias, a Prefeitura 
tem divulgado a relação de 
cruzamentos urbanos onde 
são registradas ocorrências 
de furtos de cabos. Em média, 
todos os dias 20 semáforos 
têm seu funcionamento pre-
judicado ou até interrompido, 
com risco de causar acidentes 
e prejudicar a fl uidez do trân-
sito na cidade.

Na quarta, 30/09, foram 
registradas 19 ocorrências de 
furtos de cabos, totalizando 
730 m de cabos de energia 
levados pelos criminosos.

O furto e vandalismo de 
equipamentos semafóricos 
colocam em risco a vida de 
motoristas e passageiros, 
motociclistas, ciclistas e pe-
destres. Por isso, as equipes 
de manutenção da CET já 
trabalham no conserto e subs-
tituição dos equipamentos 
para restabelecer o funcio-
namento o mais brevemente 
possível.

Para minimizar o volume 
das ocorrências, a CET tem 
feito o alteamento dos con-
troladores semafóricos, a 

concretagem e soldagem das 
tampas das caixas de pas-
sagem da fiação bem como 
das janelas de inspeção das 
colunas semafóricas.

A CET tem atuado conjun-
tamente com a Secretaria de 
Segurança Pública, Polícias 
Civil e Militar e a GCM para a 
adoção de medidas que com-
batam esse tipo de crime tão 
nocivo à cidade. 

A população pode ajudar. 
Ao fl agrar um ato criminoso 
como roubo de cabos e me-
tais, denuncie pelo 190 ou 156.

Semáforos também são alvo de 
furto de cabos e vandalismo
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