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Que tal fazer um piquenique no 
feriadão com as crianças? Siga 
roteiro para comprar quitutes
Página 4

Mundo Dinossauro 
é opção para curtir 
Dia das Crianças
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Sua família joga fora comida? E 
os recicláveis - vão para o lixo 
comum? Desperdício tem alto custo

Veja 
ofertas na 

página 6

Sesc Vila Mariana vai reabrir teatro
As unidades do Sesc na 

capital estão retomando 
aos poucos as atividades 
com público presencial. 
A partir do dia 12, terça, 
começam a ser vendidos, 
online, os ingressos para 
um festival de Jazz que 
marcará a reabertura de 
alguns teatros da capital 
- entre eles o do Sesc Vila 
Mariana, onde também já 
funcionam a comedoria, 
algumas atividades físicas 
e uma exposição. O Sesc 
Interlagos também está 
aberto. O mirante das uni-
dades Avenida Paulista e 
24 de Maio também serão 
reabertos ao público a 
partir do dia 15. Será preci-
so apresentar comprovan-
te de vacinação, além do 
uso de máscaras. P����� 6
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A exposição Mundo Dinos-

sauro é uma boa pedida para 

quem está procurando pas-

seios ao ar livre com crianças. 

Mas, para visitar e conhecer 

os gigantes pré-históricos, é 

preciso pagar o ingresso do 

Zoo e da mostra.  P����� 4
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M E I O A M B I E N T E

O alto custo do desperdício
Teoricamente, cada cidadão 

sabe que não deve desperdiçar 
- nem tempo, nem dinheiro, 
nem preocupações com temas 
irrelevantes e que não trazem 
coisas positivas. Conquistar 
qualidade de vida, aliás, de-
pende muito desse equilíbrio 
entre tempo de trabalho e 
lazer, gastos com alimentação 
de qualidade, com uma pro-
gramação que mescle cultura, 
educação e descanso... 

Essa equação também deve 
ser pensada como política 
pública e, acredite, tem estrei-
ta relação com a geração de 
resíduos e o descarte correto 
do lixo do dia a dia. 

Recicláveis
Os paulistanos ainda reci-

clam muito pouco. O volume 
felizmente vem crescendo ano 
a ano, por conta das ações de 
educação ambiental e investi-
mentos em infraestrutura de 
coleta, triagem e destinação. 

Mas, muitos moradores e 
comerciantes da capital ainda 
não fazem a simples ação de 
separar o lixo seco, composto 
especialmente de embalagens, 
do lixo úmido doméstico, 
como restos de alimento, bi-
tucas de cigarro, descartes do 
banheiro (fraldas, absorventes, 
papel higiênico, hastes de al-
godão etc). 

Ao não encaminhar os re-
cicláveis para coleta seletiva, 
esse material acaba por des-
perdiçar o já exíguo espaço 
nos aterros sanitários. Mais 
grave é o desperdício de recur-
sos naturais - cada latinha de 
alumínio que acaba em ater-

ros, por exemplo, representa 
a necessidade de extrair mais 
minérios para a produção de 
uma nova. 

O mais grave desperdício, 
entretanto, é de dinheiro, mes-
mo. Há diferentes estudos e 
estimativas, mas  só de plás-
ticos, avalia-se que 4 milhões 
de toneladas por todo o país 
vão direto para o lixo, o que 
representa 40% do total de 
plástico produzido.

O Brasil produz mais de 
78,3 milhões de toneladas de 
resíduos sólidos por ano, dos 
quais 13,5% – o equivalente 
a 10,5 milhões de toneladas – 
são de plástico. Se o total desse 
montante de plástico fosse re-
ciclado, seria possível retornar 
cerca de R$ 5,7 bilhões para a 
economia, segundo levanta-
mento do Sindicato Nacional 
das Empresas de Limpeza 
Urbana (Selurb).

Do total de quase 80 mi-
lhões de resíduos, cerca de 
12 milhões poderiam voltar à 
economia através de processo 
de reciclagem e reaproveita-
mento, apontam estudos da 
Associação Brasileira de Em-
presas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais - Abrelpe. 

O levantamento ainda in-
dica desperdício quase R$ 5 
milhões em papel ou papelão, 
de R$ 1 milhão em vidro e R$ 
185 mil em alumínio.

O alumínio, por ser bas-
tante valorizado e reciclado 
em larga escala, atrai mais 
interesse de catadores, coope-
rativas e por isso o desperdício 
é pequeno. O Brasil é um dos 

países do mundo que mais re-
cicla alumínio, ultrapassando 
97% de destinação correta e 
reciclagem. 

O exemplo do alumínio 
indica que é preciso imple-
mentar ações em escala, com a 
indústria ampliando a valori-
zação de outros materiais para 
que o interesse pela cadeia de 
recicladores também aumente. 

Alimentos
Mesmo em tempos de crise, 

insegurança alimentar e au-
mento da fome na população, 
o desperdício de alimentos no 
país chama a atenção. 

Uma pesquisa realizada 
pela Embrapa (Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecu-
ária) revelou que cada família 
brasileira descarta aproxima-
damente 128,8 kg de alimentos 
por ano. Isso coloca o Brasil 
entre os países que mais des-
perdiçam comida no mundo.

Os principais alimentos 
descartados têm alto grau 
nutricional, sendo eles: carnes 
(42,5%), com destaque para a 
carne bovina; arroz, feijão e 
outros grãos (27,4%). 

Os pesquisadores apontam 
que o principal motivo para 
o desperdício em ambiente 
doméstico é o não reapro-
veitamento das sobras, como 
também o hábito de fazer 
compras mensais abundantes 
e o preparo de porções exage-
radas para as refeições.

Paralelamente, de acordo 
com a FAO - ONU (, a fome 
afeta a 14 milhões de pessoas 
no país.  Na venda, o país des-
perdiça 22 bilhões de calorias, 

São Paulo busca futuro sustentável: contribua!
Nos dias 07 e 08 de outu-

bro, a Prefeitura de São Paulo 
realiza o “Pré-COP 26”, evento 
internacional que reunirá ci-
dades brasileiras e de outros 
países com o objetivo de de-
bater os principais assuntos 
que estarão em pauta na Con-
ferência das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climáticas 
(COP 26), que acontecerá em 
Glasgow (Reino Unido) em 
novembro.

Sob o lema “Unindo o 
Mundo para Enfrentar as Mu-
danças Climáticas”, a próxima 
Conferência tem como obje-
tivo explicitar a importância 
de adotar uma economia neu-
tra em carbono para o meio 
ambiente. O evento reunirá 
representantes de aproxima-
damente 200 governos de for-
ma a asseverar o poder da 
cooperação da comunidade 
internacional em enfrentar as 
mudanças climáticas.

Mas, o que o cidadão co-
mum pode fazer em seu co-
tidiano para contribuir nes-

se processo? Consumir de 
maneira diferente, circular 
pela cidade por outros mo-
dos, acompanhar as ações e 
adaptar-se para os impactos 
gerados são formas efetivas de 
como as pessoas podem atuar.

Planclima
Os efeitos das mudanças 

climáticas são cada vez mais 
visíveis e preocupantes em São 
Paulo e no mundo. Atualmen-
te os eventos extremos acon-
tecem com maior frequência 
como tempestades, secas e 
estiagem, crise hídrica, ondas 
de calor, além de doenças 
decorrentes da transformação 
humana no meio ambiente. 
Líderes mundiais têm focado 
em reduzir emissões de CO² 
e demais gases de efeito estufa 
para conter o aquecimento 
global, causa principal desse 
desequilíbrio climático atual.

Mas não são só as decisões 
macroeconômicas que devem 
modificar o cenário atual. A 
atitude de cada um pode fazer 

a diferença para melhorar a 
realidade climática. 

Por isso, o PlanClima SP 
(Plano de Ação Climática de 
São Paulo) listou 21 sugestões 
para colaborar na reflexão e 
atuação das pessoas, agru-
padas em quatro em quatro 
temas: 

- Consumir de maneira 
diferente; 

- Circular pela cidade por 
outros modos; 

- Adaptar-se para os impac-
tos da mudança de clima; 

- Informar-se e acompanhar 
as ações da cidade. 

Para mitigar esses proble-
mas é preciso tomar medidas 
de adaptação às mudanças do 
clima

O dia a dia pode ser mais 
simples,  reduzindo itens 
não essenciais no consumo. 
Quando comprar algo novo, 
escolher produtos com em-
balagens descartáveis e evi-
tar plásticos. Separar o lixo 
reciclável do não reciclável e 
mudar a alimentação, priori-

zando alimentos agroecológi-
cos e não industrializados são 
formas de respeitar o meio 
ambiente e a própria saúde. 
As dicas também incluem o 
reaproveitamento de roupas, 
a troca de energia elétrica por 
solar, a melhora do conforto 
com soluções mais naturais e 
informar-se sempre sobre as 
práticas socioambientais das 
empresas antes de adquirir 
seus produtos.

Na questão da circulação 
pela cidade, o PlanClima SP 
sugere fazer os trajetos mais 
curtos por meio de caminha-
das ou ciclismo, para evitar o 
uso indiscriminado de carros, 
dando prioridade aos meios de 
transporte coletivo, ao invés 
do individual. E ainda adotar 
uma rotina de teletrabalho, 
quando possível.

Dentro do processo de 
adaptação aos impactos da 
mudança de clima, é necessá-
rio proteger a fauna e a � ora 
existentes, frequentar os par-
ques e áreas verdes distribuí-

FUTURO

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

o que seria su� ciente para sa-
tisfazer as necessidades nutri-
cionais de 11 milhões de pesso-
as e permitiria reduzir a fome 
em níveis inferiores de 5%.

É difícil precisar uma conta 
relacionada a esse desperdício, 
mas além dos custos de pro-
dução (que incluem poluição, 
transporte com combustíveis 
fósseis, uso da terra, água para 
irrigação etc) há também cus-
tos resultantes do impacto na 
saúde da população, que se 
torna menos produtiva econo-
micamente e mais suscetível a 
doenças e uso do sistema de 
atendimento, gerando gastos 
de difícil cálculo. 

Mas, um estudo da Embrapa 
de 2018 já apontava que o des-
perdício de alimentos de uma 
família brasileira composta por 
três pessoas em um ano pode 
ultrapassar R$ 1.002,00, valor 
equivalente ao salário mínimo, 
ou, em média, 128 quilos de 
alimentos por ano. 

E, novamente, vale apontar 
que o desperdício representa 
também geração de muitos re-

síduos, com custo para coleta 
e destinação correta, além do 
espaço ocupado em aterros.

Custo social
O desperdício ainda pro-

voca outras perdas. A partir 
do momento em que não há 
alto volume de recicláveis para 
coleta e reciclagem, muitos 
empregos e postos para gera-
ção de renda se perdem.

A cidade de São Paulo hoje 
é uma das mais estruturadas 
do país para coleta e destina-
ção de resíduos - seja do lixo 
comum doméstico, reciclável, 
hospitalar/de saúde ou mesmo 
de inertes, lixo eletrônico etc.

Mas, parte dessa estrutura 
pode ficar ociosa quando a 
população não faz a separação 
dos recicláveis. O processo é 
muito simples: basta separar 
papel, plástico, metais e vidros 
em uma única embalagem, 
fechar adequadamente e então 
disponibilizar esse saco na rua 
no dia da coleta seletiva.

Nas zonas sul e leste pau-
listana, o serviço é prestado 
pela concessionária Ecourbis, 

que também é a responsável 
pela coleta tradicional de lixo 
doméstico comum. 

Para saber o dia e horário 
em que os dois serviços são 
prestados em sua rua, acesse 
www.ecourbis.com.br/coleta/
index.html

Vale ainda destacar que 
esse material reciclável todo 
garante renda para milhares 
de famílias na capital paulista 
e que, com o aumento do vo-
lume, novos postos poderiam 
ser criados. O custo social 
da não reciclagem, portanto, 
também é um resultado do 
desperdício, bem como toda 
a infraestrutura técnica e hu-
mana envolvidas no processo: 
caminhões e funcionários da 
coleta, equipamentos de tria-
gem, operação e pós operação 
de aterros sanitários...

Reduzir o lixo doméstico, 
portanto, por meio da recicla-
gem e da mudança de hábitos 
alimentares, representa eco-
nomia doméstica e também 
contribui para a melhoria eco-
nômica da cidade e do país.

dos pela cidade e estimular as 
pessoas a também visitas estes 
espaços. Não poluir e econo-
mizar água, apoiar e fortalecer 
a reciclagem e a reutilização 
de materiais, tomar os devidos 
cuidados com a saúde em dias 
muito quentes e secos, com o 
uso de roupas leves, ingestão 
de mais líquidos, evitando a 
exposição ao sol, o que ajuda 
nossa proteção. Importante 
também acompanhar diaria-
mente os informes sobre as 
condições climáticas e previ-
são do tempo. Buscar conhe-
cer os avanços da ciência nos 
diversos assuntos relativos à 
mudança do clima, de modo 
a poder melhor decidir em 

todos os assuntos da vida.
Por � m, o PlanClima SP su-

gere aos indivíduos três formas 
de se informar e acompanhar 
as ações da cidade: atuar em 
conselhos e comissões do meio 
ambiente, como os CADES e o 
Comitê de Mudança do Clima 
e Ecoeconomia; participar 
das atividades do Programa 
Agentes de Governo Aberto; e 
conferir as atividades da UMA-
PAZ (Universidade Aberta do 
Meio Ambiente e Cultura de 
Paz) , que � ca no Ibirapuera, 
sobre temas relacionados à 
sustentabilidade.

O Plano completo está dis-
ponível para download gratui-
to em bit.ly/2Y9RcPT.
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•URBANISMO

Prefeitura quer minimizar 
impactos do período de chuvas

•SERVIÇOS

Todos os anos, ao início 
da Primavera, a Prefeitura im-
planta um Plano Preventivo 
de Chuvas de Verão. Mas, esse 
ano, a coordenação ser com-
partilhada entre a Secretaria 
Municipal de Segurança Urbana 
(SMSU), por meio da Coordena-
ção Municipal de Defesa Civil, e 
a nova Secretaria Executiva de 
Mudanças Climáticas (Seclima).

O titular da pasta, Anto-
nio Fernando Pinheiro Pedro, 
recebeu representantes da 
Associação dos Jornais e Re-
vistas de Bairro (Ajorb) de São 
Paulo essa semana em entre-
vista coletiva para explicar as 
diferentes frentes em que a 
Prefeitura vai atuar para evitar 
alagamentos e incidentes por 
toda a cidade.  O secretário fez 
questão de ressaltar a impor-
tância de manter aberto esse 
canal de comunicação com 
a mídia regional paulistana 
para orientar a população em 
ações preventivas na época 
das chuvas

A Seclima foi criada justa-
mente para interrelacionar as 
ações de diferentes secretarias, 
com o objetivo de reduzir os 
impactos que as mudanças 
climáticas terão no mundo e 
preparar a população que mora 
na cidade para conviver com 
esse futuro.

O Plano de Prevenção de 
Chuvas já foi desenvolvido em 
anos anteriores e, embora a 
cidade enfrente atualmente 
escassez de chuvas, a preven-
ção e a atenção continuam. 
“Sabemos que temporais vão 
ocorrer e é preciso reduzir os 
transtornos”, apontou o se-
cretário. 

“O Plano já entrou em vigor 
em 1 de setembro”, lembrou 
Pinheiro Pedro. Até o fi nal do 
mês de outubro, está em anda-
mento a etapa de Preparação, 
com elaboração das medidas 
de prevenção que serão neces-

Falta de luz recorrente faz lideranças  
locais reivindicarem melhoriasCansado 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 

Vereadores
Na reunião ordinária reali-

zada nesta quarta-feira (6/10) 
pela Comissão de Política Ur-
bana, Metropolitana e Meio 
Ambiente foram aprovados 
três requerimentos, entre eles 
o requeriimento de autoria 
do vereador Aurélio Nomura 
(PSDB), que pede a realização 
de Audiência Pública para tra-
tar das recorrentes faltas de 
energia elétrica nos bairros, 
Vila Mariana, Moema e Saúde 
– todos localizados na zona sul 
da capital paulista.

No requerimento, o verea-
dor aponta que “os moradores 
e comerciantes dos bairros de 
Moema, Vila Mariana e Saúde 
vêm enfrentando problemas 
graves e recorrentes de falta de 
energia elétrica” e que “a queda 
de energia é recorrente com 
horas, às vezes dias para voltar à 
normalidade e uma instabilidade 
no serviço que, principalmente 
nos últimos meses, é percebida 
quase que diariamente com 
oscilações variadas de energia 
nos lares e comércios de todo 
o bairro, causando transtornos 
e problemas que envolvem 
outros riscos sérios, como o de 
incêndio com as inúmeras explo-
sões de transformadores que 
tem acontecido”. O vereador 
conclui, no requerimento, que 

“é necessário pensar em saí-
das, inclusive alinhadas com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Obras
Há exatos dois anos, em se-

tembro de 2019, a Enel inaugu-
rou uma SubEstação renovada 
em Vila Mariana, com  investi-
mentos de R$ 70 milhões.

De acordo com a conces-
sionária, a obra representa-
ria melhoria de serviços para 
272 mil clientes, num total de 
um milhão de pessoas bene-
ficiadas, nos bairros de Vila 
Mariana, Vila Clementino, Vila 
Nova Conceição, Aclimação, 
Cambuci, Ipiranga, Jardimda 
Gloria, Liberdade, Mooca, Vila 
Monumento e Bela Vista.

Com potência instalada de 
120 MVAm a subestação é au-
tomatizada e monitorada à 
distância. Segundo a conces-
sionária, com isso, técnicos da 
concessionária também podem 
atuarremotamente nos equipa-
mentos da subestação, o que 
evita o deslocamentode equipes 
e agiliza os reparos. A conces-
sionária ainda alega que são 
realizadas milhares de podas 
na região e a instalação de 7,7 
km de Spacer Cable, um tipo de 
cabeamento mais resistente à 
interferência de ventos fortes, 
galhos e quedas de árvores.

A queixa é comum, entre 
moradores e comerciantes de 
Vila Mariana, Saúde e Moema: 
choveu um pouquinho, ven-
tou, pronto: a luz acaba. Nas 
últimas semanas, foram vários 
os relatos de falta de energia 
em bairros como Vila Mariana 
e Mirandópolis. Neste último, 
a população relatava ter ouvido 
“estouros” em transformado-
res, logo após alguma breve 
ventania.

Agora, às vésperas da tem-
porada de chuvas, lideranças 
resolveram agir para mudar 
esse quadro e exigir mudanças 
da concessionária Enel. 

O Conselho Participativo 
Municipal Vila Mariana, Asso-
ciação de Moradores da Vila 
Mariana - AVM, Associação 
de Moradores de Moema - 
Viva Moema lançaram uma 
petição online para que Enel 
e Prefeitura se posicionem e 
resolvam a questão dos fre-
quentes apagões nos bairros.  
A petição pode ser assinada em 
bit.ly/3hBb3y.

A situação foi tema tam-
bém de reportagem elaborada 
pelo Bom Dia São Paulo, pro-
grama jornalístico matinal da 
Rede Globo.  “No nosso ponto 
de vista de leigos a concentra-
ção de muitas novas constru-
ções está sobrecarregando as 
estruturas de energia elétrica 
que apresentam falhas cada 
vez maiores prejudicando e 
trazendo prejuízos aos mo-
radores, que têm eletrodo-
mésticos sendo queimados 
com perda de alimentos que 
necessitam de refrigeração, 
bem como o comércio que 
tem acumulado grandes per-
das pela pandemia e elétrica”, 
explica o conselheiro Victor 
Zacarias. 

sárias por todas as secretarias, 
num planejamento que envolve 
até Assistência Social e Secreta-
ria de Educação para o caso de 
ser necessário abrigar famílias 
atingidas pelas tempestades. 
Limpeza pública, com remoção 
de sujeira de bocas de lobo, 
retirada de entulho das ruas e 
beiras de córrego, são outras 
medidas consideradas cruciais 
nessa etapa preventiva.

Depois, a partir de novem-
bro e até 31 de março,  a etapa 
de operação inclui monitora-
mento de dados pluviométri-
cos, observações de campo 
e, obviamente, medidas para 
atendimento a situações emer-
genciais em cada bairro da 
cidade. 

“A Prefeitura estuda a cria-
ção de um aplicativo para  aler-
tar a população em dias com 
previsão de fortes chuvas”, 
disse o secretário, por conta da 
necessidade 

“O primeiro impacto em 
dias de grandes chuvas é no 
trânsito e por isso são plane-
jadas diversas ações paralelas 
para contornar a situação”, 
exemplifi cou o secretário, so-
bre a necessidade de articula-
ção entre diferentes órgãos do 
governo. 

Efetivamente, em dias de 
grandes tempestades, é co-
mum haver quedas de árvores 
que geram um complexo efeito 
dominó. Troncos que derrubam 
fiação interrompem o forne-

cimento de energia, mas tam-
bém difi cultam a circulação de 
equipes de atendimento - tan-
to para remoção das árvores 
quanto para conserto da rede 
elétrica. 

“Estamos em contato com 
as subprefeitura para agilizar 
o atendimento dos pedidos de 
poda, mas ao mesmo tempo há 
uma negociação para alterar a 
legislação que regula o manejo 
de árvores na cidade “, disse o 
secretário. A mudança na lei, 
entretanto, não deve ainda 
surtir efeitos para esse ano. 

Outra preocupação rela-
cionada à atuação das sub-
prefeituras é com a remoção 
de entulho e, ainda mais, para 
inibir o descarte irregular - cri-
me ambiental que pode gerar 
multas acima de R$ 15 mil aos 
autores. “A Polícia Civil está 
auxiliando na investigação para 
encontrar os infratores”, disse 
Pinheiro Pedro.

Ele admitiu, entretanto, que 
é preciso ampliar o número de 
ecopontos pela cidade, faci-
litando o descarte regular de 
entulho. 

O secretário ainda avalia 
que as obras de drenagem em 
andamento na cidade, como a 
construção dos piscinões no 
Córrego Ipiranga e readequa-
ção das bacias dos córregos 
Paraguai e Éguas, que devem 
evitar alagamentos nas Ave-
nidas Ascendino Reis e José 
Maria Whitaker.

http://s//prefeitura.sp.gov.br/coronavirus
http://cozywork.com.br/
https://jornalzonasul.com.br/prefeitura-quer-minimizar-impactos-do-periodo-de-chuvas/
https://jornalzonasul.com.br/falta-de-luz-recorrente-faz-liderancas-locais-reivindicarem-melhorias/
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Que tal um piquenique ao ar livre 
para celebrar o Dia das Crianças? 

industrializados, bebidas etc...  
Para pedidos e encomen-

das, ligue: 5594-0092 oui 4305-
9179. Para retirada e compra, 
anote o endereço: Rua Afonso 
Celso, 1.554 – Vila Mariana. 
Tem estacionamento gratuito 
para clientes.

Esfi has e quibes
No tradicional Jaber Pa-

raíso, esfi has e quibes que a 
toda hora saem da cozinha 
e passam para as históricas 
vitrines aquecidas.

As mais pedidas são as 
abertas, mas todos os sabores 
também podem vir em massa 
fechada. São de carne, queijo, 
calabresa, escarola, palmito, 
frango com catupiry e zatar 
(condimento árabe com ger-
gelim e azeite). A mais famosa 
e mais pedida, de carne, tem 
um tempero secreto e único 
no Jaber, além de incluir em 
seu recheio tomate, cebola e 
tahine. A de queijo é resulta-
do de uma saborosa mistura 
entre ricota, mozarela, minas 
e vem temperada com cebola, 
salsa e azeite.

Pedida também prática 
para um bom piquenique. 
O Jaber Paraíso fica na Rua 
Domingos de Moraes, 86, Vila 
Mariana. Telefone: 5579-2777

Empadas
Outra comidinha prática e 

saborosa é a empadinha. E na 
região o endereço mais famo-
so é o Rancho das Empadas. 
As mais famosas são as de 
Camarão, Palmito e Calabresa 
com Catupiry, mas o cardápio 
tem muitas opções.

Dá para pedir e retirar ou 
delivery. Fica na Rua Sena Ma-
dureira, 557. Tel: 5904-7650; 
WhatsApp: (11) 96499-9258

Pastéis e salgados
E para quem é fã coxinhas 

e outros salgados, uma pedi-
da tradicional é a Yokoyama, 
que tem uma unidade na Saú-
de e outra na Aclimação.

Também aceita pedidos 
tanto no delivery quanto para 
retirada. Endereços: Av. Dr. 
Altino Arantes, 352 - Mirandó-
polis, Telefone: (11) 2578-5070; 
Av. Lins de Vasconcelos, 1365 
- Aclimação- Tel. 3207-9613.

•GASTRONOMIA

•TURISMO E LAZER

O Mundo dos Dinossauros é boa
pedida para curtir o feriadão

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

A abertura gradual da eco-
nomia pode ser celebrada 
nesse Dia das Crianças com 
uma programação ao ar livre 
- divertida e segura. Que tal 
pensar em um piequenique 
com a garotada? Comer bem, 
ter contato com a natureza e 
ainda garantir muita diversão 
em parques não muito longes 
de casa pode ser uma grande 
pedida.

Claro que sempre é pos-
sível produzir as refeições, 
comprar frutas, fazer sucos 
naturais. Mas quem busca 
uma opção prática e saborosa 
pode recrrer a um roteiro de 
petiscos bem gostosos de en-
dereços tradicionais- a maioria, 
aliás, entrega em casa facilitan-
do ainda mais o programa.

Preze  pela praticidade 
de alimentos que podem ser 
comidos com guardanapos, 
lembre-se de descartar cor-
retamente seu lixo (de pre-
ferência trazendo-o de volta 
para casa) e de não consumir 
bebidas alcoólicas se estiver 
dirigindo - afi nal, o Dia é das 
Crianças!

Padaria
Uma das maneiras mais 

práticas de curtir um pique-
nique é encomendando ou 
comprando as comidinhas 
em uma padaria. A varieda-
de é garantida na Delícias do 
Moinho. Tem pães, sanduí-
ches, sanduíches de metro, 
salgados, doces, frios, bolos, 
patês... Dá até para levar uma 
pizza. A padaria ainda conta 
com itens de mercearia - in-
clusive doces e salgadinhos 

PEDIDOS: terça a domingo, das 17h30 às 22h

Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas

PEDIDOS: terça a domingo, das 17h30 às 22h

Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas

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

Confi ra endereços para o piquenique
Para curtir um dia com as 

Crianças, organize seu piqueni-
que em um desses endereços 
na zona sul paulistana, faci-
litando o acesso. Lembre-se 
de levar máscaras para toda 
família. 

Parque da Independência
O espaço é ponto de en-

contro para jovens equipados 
com “kits” para piquenique. 
Recebe animais, também é 
muito procurado por famílias 
com bicicletas, skates, patins... 
Fica na Av. Nazaré, s/nº, Ipiran-
ga, tel. 2273-7250. GRÁTIS.

Parque da Aclimação
Tem lago amplo, equipa-

mentos de ginástica e pista 
para caminhada. Fica na Rua 
Muniz de Souza, 1119 – Aclima-
ção. Fone: 3208-4042. Funcio-
na das 6h às 20, grátis

Parque do Chuvisco
Outra opção bem legal. 

As áreas externas possuem 
quadra de bocha, quiosques 

com mesa e bancos, quadras 
poliesportivas,  equipamentos 
para ginástica, brinquedos (in-
cluindo arborismo) e pista de 
caminhada, ciclovia (706 m), 
etc. Fica na Rua Ipiranga, 792 – 
Jardim Aeroporto. Grátis.

Jardim Botânico
 Vale dedicar um dia intei-

ro ao parque, com bosques, 
mirantes e jardins. Entre uma 
caminhada e outra, há diver-
sos pontos aconchegantes 
para quem quiser estender a 
toalha e fazer um lanche, além 
de algumas mesas e bancos 
especiais par realização de 
piqueniques. Mas, lembre-se: 
animais não são permitidos, 
nem bolas, bicicletas, patins, 
skates e similares. Fica na Av. 
Miguel Estéfano, 3.031, Água 
Funda, tel. 5067-6000. Ingres-
sos: jardimbotanico.sp.gov.br. 

Parque das bicicletas
Ideal para um fim de se-

mana em família, o parque é 

conhecido pelas planas ciclo-
vias. Depois das pedaladas, 
a grama é uma ótima pedida 
para repor as energias. Tam-
bém não aceita animais. Tem 
como nova atração a pista de 
Pump Track (BMX) Onde: Al. 
Iraé, 35, Indianópolis, tel. 3396-
6400. GRÁTIS;

Parque Ibirapuera
Idealizado por Oscar Nie-

meyer, o parque tem uma 
infraestrutura admirável, abri-
gando atrações como museus 
e o planetário, além de play-
grounds e pistas de “cooper”. 
A praça da Paz é um bom lugar 
para reunir ao amigos. Tem 
áreas com bancos e mesas. 
Tem também opções de lan-
chonetes e restaurantes para 
comprar comida. Animais são 
aceitos. Fica na Av. Pedro Ál-
vares Cabral, s/nº, Parque Ibi-
rapuera, tel. 5574-5177. Livre. 
Estac. (sistema zona azul- por-
tões 3 e 7). GRÁTIS.

Quem está em busca de 
programação divertida, cultural 
e ao ar livre com as crianças 
pode ir conhecer - ou revisitar - o 
Mundo dos Dinossauros, expo-
sição interativa e tecnológica 
que ocupa uma área separada 
do Zoológico de São Paulo. 
Para visitá-la, é preciso pagar 
um ingresso extra, para além da 
entrada no Zoo. 

Em um recorte da Mata 
Atlântica, os gigantes pré-his-
tóricos, portanto, são vizinhos 
dos animais contemporâneos 
preservados pelo zoo paulista-
no. Animais da Era Mesozoica 
dividindo espaço com outros 
da Era atual, a Cenozoica. Tira-
nossauro Rex, Pterodátilos, Ma-
menquissauro e outros a uma 
distância assustadoramente 
próxima, capaz de se fazer ouvir 
as respirações e grunhidos dos 
gigantes e vivenciar, por alguns 
momentos, a rotina desses ani-
mais pré-históricos que desper-
tam até hoje tanta curiosidade.

A mostra está montada no 
Zoo desde 2014, na Alameda 
Lobo, próximo à Arena Cultural 
e ao Espaço Abaré.  São mais de 
20 dinossauros robotizados, em 
tamanho real, em uma área com 
mais de 3 mil metros quadrados 
em meio à natureza, como a 
que eles viviam há 65 milhões 
de anos, quando foram extintos. 

As peças estão posiciona-
das em meio à Mata Atlântica 
do Zoológico, no mesmo local 
onde, por conta da preservação 
ambiental, habitam diversas 
espécies de animais de vida 
livre, como tucanos, pica-paus, 
sabiás, tatus, macacos bugios, 
bichos-preguiça e lagartos tei-
ús. As réplicas de dinossauros 
parecem reais, se movimentam 
e até respiram. Há animais de 

oito metros de altura e de até 25 
metros de comprimento entre 
os expostos. Há ainda réplicas 
de fósseis.

Pesquisas revelam que os di-
nossauros habitaram a Terra há 
220 milhões de anos. No Brasil, 
há vestígios deles no Rio Grande 
do Sul, São Paulo, Ceará, Paraí-
ba, Goiás, Minas Gerais e Mato 
Grosso, mas a partir de agora 
eles estarão na capital paulista, 
em uma experiência totalmente 
real e interativa, inédita no país, 
usando parte de uma floresta 
natural, não mais representada.

A exposição, apresentada 
ao público ao ar livre, é conside-
rada uma aventura que rompe 
conceitos, transformando me-
ros visitantes em verdadeiros 
exploradores da Era Mesozoica. 
Crianças, jovens, adultos ou 
idosos se encantarão com a 
experiência mágica de tocar, 
ouvir, ver e sentir os monstros 
da pré-história.

A visita começa dentro do 
Zoológico, em uma área isolada 
dos outros animais, dando a 
quem optar por fazer o passeio 
pré-histórico uma sensação ain-
da mais próxima da atmosfera 
jurássica. A novidade é que  os 
visitantes poderão se divertir 

mais ainda em meio a esse ce-
nário pré-histórico! O T-Rex Zoo 
apresenta seis novas atrações: 
o Gira Vulcão, Barco Baby, Gira 
Dino, Arvorismo, Dino Safari e 
Torre Kids, brinquedos temáti-
cos destinados ao público infan-
til que podem ser adquiridos à 
parte na bilheteria do parque. 
Ou seja, o ingresso da exposição 
O Mundo dos Dinossauros não 
é extensivo às demais atrações 
(brinquedos e arvorismo).

E, reforçando, não é permi-
tida a visitação exclusiva ao es-
paço “O Mundo Dinossauros”, 
é preciso pagar o ingresso para 
entrada no Zoo antes. .

O ingresso para adultos e 
crianças a partir de 12 anos cus-
ta R$ 20. Até 3 anos, grátis e 
crianças de outras idades (4 a 11) 
pagam R$ 10. Meia entrada tam-
bém para estudantes (mediante 
apresentação de carteirinha vá-
lida), profi ssionais da educação, 
idosos acima de 60 anos. Grátis 
para pessoas com defi ciências (a 
visual, intelectual, auditiva, física 
ou múltiplas) - o acompanhante, 
quando necessário, paga R$ 10. 

Funciona todos os dias, das 
9h às 16h30 - bilheteria fecha 
16h. O Zoo fica na Av. Miguel 
Estéfano, 4241. F: 5073-0811.

Paulo Gil/Divulgação

https://gattofiga.accon.app/menu
https://pt-br.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes/
https://www.casaderepousoadonai.com.br/
https://wa.me//5511971372147
https://jornalzonasul.com.br/que-tal-um-piquenique-com-as-criancas/
https://jornalzonasul.com.br/mundo-dos-dinossauros-e-opcao-de-passeio/
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•CORONAVÍRUS •BELEZA

Capital já tem 80% da população vacinada

de 18 milhões de doses de 
vacinas antiCovid já foram 
aplicadas. Foram 10.375.365 
primeiras doses (D1), 7.143.817 
segundas doses (D2), 324.277 
doses únicas (DU) e 175.063 
doses adicionais (DA), tota-
lizando 18.018.522 doses até 
sábado passado, dia 2, o que 
representa 80,9% da popula-
ção adulta com o esquema 
vacinal completo (duas doses 
ou dose única). Do público de 
12 a 17 anos, a cidade atingiu 
97,4% da cobertura vacinal.

Pelo calendário da vacina-
ção, que atingiu adolescentes 
em fi nal de agosto e início de 
setembro, a expectativa é que 
no fi nal de outubro e início de 
novembro até mesmo esse 
público mais jovem já receba 

a segunda dose.
Isso porque a Prefeitura 

anunciou a antecipação da 
vacinação com Pfi zer para 8 
semanas. Então, jovens que 
tomaram a vacina em 30 de 
agosto ou 1 de setembro, por 
exemplo, já receberão o re-
forço em 25 ou 26 de outubro. 

Já em 15 de setembro - 
quando o Ministério da Saúde 
chegou a anunciar a suspen-
são da vacinação para esse 
público jovem sem comor-
bidades - a cidade de São 
Paulo já havia atingido 85% 
do público nessa faixa etária. 
Assim, se a população se aten-
tar ao novo cronograma com 
a Pfizer é provável que em 
meados de novembro a capi-
tal atinja quase 100% de sua 
população com duas doses.

Já os idosos que precisam 
tomar dose de reforço podem 
ter que esperar até janeiro ou 
mesmo fevereiro. Isso porque 
a terceira dose só pode ser 

Prefeitura e Governo do 
Estado estão estudando a 
possibilidade de liberarem o 
uso de máscaras em espaços 
públicos e abertos. O aces-
sório de proteção à Covid 
deixaria de ser obrigatório, 
portanto, em ruas, praças, 
parques públicos. As pes-
soas, entretanto, terão que 
continuar carregando suas 
máscaras porque ao entrar 
em estabelecimentos - como 
supermercados, farmácias, 
prédios públicos, shopping 
centers, lojas... 

A decisão ainda não foi 
tomada e divide especialistas, 
que ainda acham arriscada a 
medida por criar falsa noção 
de inexistência de risco, quan-
do aglomerações, mesmo 
em ambientes abertos, ainda 
representam risco. 

O estudo acontece em um 
momento em que o país ainda 
tem milhares de pessoas se 
contaminando por dia e cerca 
de 500 morrendo pela Covid 
19. Mas, ao mesmo tempo, 
com o avanço da vacinação 
e estruturação do sistema de 
saúde, a situação efetivamen-
te está com indicativos mais 
positivos.

Na capital paulista, mais 

aplicada, conforme as regras 
atuais, depois de seis meses 
da segunda. 

Feriadão
Durante os dias do feriado 

nacional de 12 de outubro, Dia 
de Nossa Senhora Aparecida, 
a vacinação antiCovid ocorre 
em esquema especial na ca-
pital. Serão aplicadas as pri-
meiras, segundas e as doses 
adicionais das vacinas.  

No sábado (9), as 82 As-
sistências Médicas Ambulato-
riais (AMAs)/Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) Integradas 
estarão abertas para vacina-
ção com primeiras e segundas 
doses, das 7h às 19h e os me-
gapostos, das 8h às 17h.

 No domingo (10), estarão 
abertas as duas farmácias par-
ceiras na avenida Paulista, nos 
números 2.371 e 266, para pri-
meiras e segunda doses, das 
8h às 16h. Haverá ainda ações 
educativas. O megaposto da 
galeria Prestes Maia, na re-
gião central, estará aberto das 
8h às 17h.  Também estará em 
funcionamento a vacinação 
em sete parques da cidade, 
das 8h às 17h, para primeiras 
e segundas doses.

 Na segunda-feira (11), as 
AMAs/UBSs Integradas vão 
funcionar das 7h às 19h e os 
megapostos, das 8h às 17h.

 Na terça-feira (12), feria-
do, as AMAs/ UBSs Integradas 
abrirão das 7h às 19h e os me-
gapostos, das 8h às 17h.

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

Serviço
Cut & Color Hair
Rua Caramuru, 431
Praça da Árvore
Agende seu horário pelo 

telefone: 2640-3660.

Quer fi car loira para o 
verão? Saiba como

É possível ficar 
loira em apenas uma 
ida ao cabeleireiro? 
Em quan-to tempo 
será necessário fazer 
retoques? Tenho ca-
belos muito escuros, 
será que a tintura vai 
atingir a cor com que 
sonhei? É muito caro 
manter o cabelo loi-
ro? Será que consigo 
descolorir o cabelo 
sem ajuda de uma 
profi ssional?

“Para nós, que 
trabalhamos com 
cabelos há mais de 
dez anos, estas perguntas 
são extremamente frequen-
tes. Como também são co-
muns, infelizmente, os casos 
de mu- lheres que chegam até 
nós já com os cabelos muito 
danifica- dos - quando não 
destruídos! - por tratamentos 
feitos de forma equivocada, 
buscando resultados muito 
rápidos ou muito baratos”, 
conta a especialista em colora-
ção e profi ssional há mais de 15 
anos, Rosemary Inoki, do salão 
Cut&Color.

Ela explica que não há má-
gica quando se trata de mudar 
radicalmente a cor do cabelo. 
Há, sim, muita técnica e produ-
tos corretos. É preciso avaliar 
o tipo de cabelo, a cor, enten-
der com precisão qual a cor e 
o resul- tado desejados.

Quantos casos você já não 
ouviu falar de pessoas que 
destruíram os cabelos pelo 
uso de produtos errados ou 
até porque erraram na quan- 
tidade, no tempo?

Para evitar que o sonho se 
transforme em pesadelo, o 
primeiro passo é avaliar qual 
a situação dos cabelos: se têm 
pontas duplas, se estão res- 
secados, se têm resistência. É 

essencial analisar a cor atual e 
estudar a cor almejada, com 
a clareza de que o resultado 
ideal talvez não seja alcançado 
já na primeira transformação.

O processo todo precisa 
ser discutido entre a cliente e 
a colorista, com sinceridade e 
profissionalismo, sem falsas 
promessas.

Vale também destacar 
que, uma vez descoloridos e 
atingido o tom dourado tão 
desejado, é preciso manter os 
cabelos, com cuidados cons- 
tantes, hidratação, penteando 
e usando produtos corretos.

“Quer ficar loira para o 
próximo verão, mas ainda tem 
dúvidas? Fale com a gente! Es-
tamos aqui para te orientar”, 
completa a também especia-
lista Michelle Ceródio.
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vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

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

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

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

instrumentos musicais 
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O Sesc São Paulo dá se-
quência à sua retomada gra-
dual, agora com a presença 
de público em seus Teatros 
- inclusive o da Vila Mariana. 

A programação ainda não 
está totalmente defi nida, mas 
a partir de domingo, 9 de 
outubro, o público já pode 
consultar os horários, datas e 
principais atrações de um fes-
tival de jazz que vai acontecer 
a partir de 15 de outubro nas 
unidades Vila Mariana, Con-
solação, Pompeia e Pinheiros, 
na capital. As vendas online 
começam dia 12 de outubro 
e presenciais dia 13 - só que, 
dessa vez, apenas nas pró-
prias unidades onde a agenda 
acontece.

Os Teatros retomam pú-
blico mas com capacidade re-
duzida para até 30% do total, 
seguindo os protocolos de 
segurança frente à Covid-19. 
O uso de máscaras cobrindo 
nariz e boca segue sendo obri-
gatório em todas as unidades 
e o público deve apresentar 
comprovante de vacinação fí-
sico ou digital contendo, pelo 
menos, a 1ª dose da vacinação 
contra o coronavírus e um 
documento com foto.

  Os shows, peças teatrais, 
espetáculos de dança e cir-
co voltam a acontecer mas, 
além do público reduzido, 
haverá ingressos marcados e 
distanciamento entre fi leiras 
e cadeiras. As vendas on-li-
ne serão iniciadas no dia 12 

de outubro; as presenciais, 
no dia 13, com a informação 
importante de que o público 
deve comprar o ingresso na 
unidade onde acontece a 
programação.

 Comprovante de vacina
Desde 04 de outubro, pas-

sou a ser necessário apresen-
tar o comprovante de vacina-
ção contra a Covid-19 (pelo 
menos a 1ª dose) e documen-
to com foto para ingressar em 
todas as unidades do Sesc no 
estado de São Paulo. O públi-
co pode apresentar o com-
provante de vacinação físico 
ou digital, recebido no ato 
da vacinação ou o compro-
vante digital, disponibilizado 
pelas plataformas VaciVida e 
ConectSUS ou pelo aplicativo 
e-saúdeSP.  O distanciamento 
físico, a utilização de máscara 
cobrindo boca e nariz, assim 
como a medição de tempera-
tura dos visitantes na entrada 
da unidade, seguem sendo 
obrigatórios.

Sesc Jazz
Um dos festivais mais im-

portantes voltados ao jazz, o 
Sesc Jazz acontece de 15 a 31 
de outubro e reabre a progra-
mação das unidades Consola-
ção, Pinheiros, Pompeia e Vila 
Mariana.  Com apresentações 
de artistas consagrados e 
novos, nacionais e internacio-
nais, o festival este ano apre-
senta mais de 20 shows, com 
plateia reduzida e também 
transmitidos ao vivo pelas pla-

taformas on-line do Sesc. Essa 
terceira edição traz, além dos 
shows, ações formativas, pro-
duções audiovisuais inéditas, 
mostra de fi lmes e conteúdos 
do acervo Sesc SP.

A venda de ingressos será 
realizada em ambiente on-line 
e na bilheteria da Unidade 
que realiza o espetáculo, sen-
do o valor de R$ 40,00 para in-
gressos destinados ao público 
em geral, de categoria inteira, 
e R$ 20,00 para público com 
Credencial Plena e aqueles 
elegíveis ao direito de meia 
entrada, de acordo com a 
legislação vigente.

CineSesc
O CineSesc tem reabertura 

marcada para dia 21 de outu-
bro, com a programação da 
45ª Mostra Internacional de 
Cinema. O cinema também 
terá ocupação do espaço re-
duzida, respeitando os pro-
tocolos de distanciamento e 
alternância dos assentos e fi -
leiras, além dos demais proto-
colos de proteção à Covid-19. 
Para mais informações sobre 
programação e compra de 
ingressos, é necessário buscar 
os canais ofi ciais da 45ª Mos-
tra Internacional de Cinema, 
assim que forem divulgados.

Exposições
Com agendamento prévio 

pela internet, várias unida-
des, inclusive Vila Mariana já 
oferecem visitas presenciais 
a exposições.  Informações: 
sescsp.org.br/exposicoes.

•CULTURA

Teatro do Sesc Vila Mariana reabrirá com jazz

O Mirante do Sesc Aveni-
da Paulista já pode receber 
visitantes com agendamento. 
O espaço, no 17º andar, com 
uma vista privilegiada da Ave-
nida Paulista, tem seus ingres-
sos disponibilizados sempre 
às sextas-feiras, às 13h, via 
aplicativo Credencial Sesc SP 
ou pelo Portal Sesc SP (ses-
csp.org.br) e permanecem 
disponíveis enquanto houver 
vagas. A visita dá acesso ao 
Mirante e ao Café Terraço e 
tem duração de 30 minutos.

 O Mirante da unidade 24 
de Maio tem reabertura mar-
cada para dia 05 de outubro, 

terça-feira, mediante agenda-
mento. Informações pelo por-
tal. sescsp.org.br/24demaio 

Sesc Interlagos 
AS unidades campestres 

do Sesc - Interlagos e Carmo 
- são as únicas que recebem 
público sem a necessidade de 
agendamento prévio. Com ca-
pacidade limitada, funcionam 
de quarta a domingo, das 10h 
às 16h. Estão disponíveis as 
áreas verdes para atividades 
como corrida, caminhada e 
banho de sol. 

Restaurantes 
As Comedorias seguem 

funcionando com agenda-

mento prévio, feito exclu-
sivamente pela internet, 
em centralrelacionamento.
sescsp.org.br ou pelo aplica-
tivo Credencial Sesc SP. Já 
estão em funcionamento as 
Comedorias das unidades 24 
de Maio, Carmo, Belenzinho, 
Pinheiros, Pompeia, Vila Ma-
riana e Interlagos, Campinas, 
Santos, Itaquera, Guarulhos e 
Santo André. 

Agendamentos:
Atividades Fisíco-esportivas, 

Biblioteca, Comedoria, Exposi-
ções e Mirante - Pelo aplicativo 
Credencial Sesc SP, disponível 
em todas as plataformas.

Mirante do Sesc Av. Paulista 
reabre com agendamento

https://wa.me//551155558659
https://jornalzonasul.com.br/teatro-do-sesc-vila-mariana-reabre-com-jazz/
https://jornalzonasul.com.br/mirante-do-sesc-avenida-paulista-reabre-com-agendamento/

