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Teatro Paulo Eiró retoma agenda 
presencial. Apresentação de 
orquestra é opção no domingo, 28

Metrô terá estação Indianópolis
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instrumentos musicais 

O metrô busca uma em-
presa para estudar a viabi-
lidade econômica de im-
plantar, em parcerias entre 
Governo e iniciativa priva-
da, uma nova linha de me-
trô interligando a região da 
Lapa, na zona oeste da ca-
pital, ao município vizinho 
de São Bernardo do Cam-
po. A intenção é agilizar o 
projeto, mas ainda assim 
estudos só falam em ope-
ração por volta de 2039! A 
Linha Rosa se interligaria 
à Lilás na estação Moema 
(foto) e à Azul na estação 
São Judas. Haveria ainda as 
novas paradas Rubem Ber-
ta, Indianópolis, Cursino e 
Água Funda, além de co-
nexões com outras linhas 
e formação de um “anel 
metroviário”   . P����� 6

UBS Jardim Aeroporto é entregue 
totalmente reformada e reequipada

Dentro do desafi o de am-

pliar e reformar as unidades 
de atendimento básico em 
saúde pública, a Prefeitura 
entregou essa semana mais 

uma obra na zona sul. A UBS 
Jardim Aeroporto está em 

novo endereço - rua Viaza - e 
tem equipe com 50 profi ssio-

nais que atuarão em 50 salas. 
Há inclusive atendimento 

odontológico e equipes de 
saúde da família.  P����� 5
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•CULTURA

Cinemateca retoma atividades e 
pode reabrir ao público em breve

2020, estão sendo recontrata-
dos aos poucos e começam a 
reocupar seus postos. Ponde-
ra que, na medida do possível, 
outros colaboradores serão 
convocados para assumir fun-
ções que permitam a recupe-
ração gradual da normalidade 
de atuação da Cinemateca.

Segundo a SAC, o grupo, 
em tamanho reduzido, retorna 
à Cinemateca para uma apu-
ração minuciosa dos possíveis 
danos causados ao acervo, aos 
equipamentos e em sua infra-
estrutura depois do fechamen-
to e, ainda, em decorrência 
das crises que vêm assolando 
a instituição há alguns anos. 
Além disso, a equipe vai ava-
liar, assim que autorizado pela 
Defesa Civil, as consequências 
do incêndio ocorrido em julho 
passado na unidade da Vila 
Leopoldina, para elaborar um 
Plano de Reparação a ser apre-
sentado à Secretaria Nacional 
do Audiovisual.

A entidade explica que 
a reabertura da Cinemate-
ca Brasileira decorre de uma 
doação da SAC ao governo 
federal, com a promessa da 
reconstituição do Conselho 
Consultivo da instituição como 
contrapartida. Neste primeiro 
momento, os fundos são pro-
venientes do Instituto Cultural 
Vale. A professora Maria Dora 
Mourão, diretora executiva da 
SAC, conduzirá os serviços na 
transição até que o contrato 
de gestão por cinco anos seja 
fi rmado. 

Por fi m, a instituição garan-
te que, assim que as condições 
objetivas permitirem, o públi-
co poderá voltar a frequentar 
a Cinemateca. O Banco de 
Conteúdos Culturais já foi re-
ativado pelo Ministério do 
Turismo e está disponível no 
site cinemateca.org.br.

Manifestação
A notícia foi bem recebi-

da tanto pela vizinhança da 

Em outubro, finalmente, 
foi anunciado que havia um 
vencedor para o edital federal 
que determinaria a entidade 
a gerenciar a Cinemateca Bra-
sileira pelos próximos cinco 
anos. A Sociedade Amigos da 
Cinemateca venceu pontuan-
do em todos os itens previstos 
no edital e o contrato deve ser 
assinado em dezembro. 

Mas já em novembro, a 
entidade anunciou que as ati-
vidades seriam retomadas, 
com recontratação de parte 
da equipe demitida com o 
encerramento do contrato 
anterior, que levou ao fecha-
mento integral da Cinemateca 
por quase um ano e meio. 
Nesse período, houve preocu-
pações com risco de incêndio 
do prédio histórico localizado 
na Vila Mariana, especialmente 
depois que outro galpão que 
abrigava parte do acervo, na 
Vila Leopoldina, realmente 
pegou fogo - o material audio-
visual em acervo é altamente 
infl amável. 

A Sociedade Amigos da 
Cinemateca divulgou nota 
anunciando, então, que a re-
tomada emergencial foi pos-
sível graças a um contrato de 
doação com a Secretaria do 
Audiovisual do Ministério do 
Turismo.

A nota ainda informa que 
profi ssionais da área técnica, 
que já trabalharam na Cinema-
teca e foram demitidos pela 
antiga gestora em agosto de 

Cinemateca, na Vila Mariana, 
quanto por entidades culturais 
e artísticas. 

A Associação Brasileira 
de Preservação Audiovisual 
(ABPA) divulgou nota dizendo 
que “recebe com alívio e entu-
siasmo a notícia da reabertura 
da instituição, e parabeniza os 
esforços empreendidos pela 
SAC e por todo o conjunto da 
comunidade audiovisual e da 
sociedade brasileira envolvi-
dos nessa luta”.

A nota prossegue apontan-
do os esfoços conjuntos que 
culminaram nesse resultado 
positivo::

“Nunca antes tínhamos 
visto envolvimento tão amplo 
e intenso em prol da defesa 
da maior e mais importante 
instituição nacional dedicada 
à preservação do nosso patri-
mônio, e esperamos que essa 
união se mantenha, pois os 
desafi os permanecem.

 A fragilidade histórica da 
área de preservação audiovi-
sual e a instabilidade institu-
cional da Cinemateca Brasilei-
ra são uma realidade. Desde 
1984, quando se tornou uma 
entidade pública, nunca foi 
realizado sequer um único 
concurso público para a com-
posição da equipe técnica e, 
dessa forma, a garantia de sua 
estabilidade, um dos pilares 
fundamentais do trabalho de 
preservação.”

Confi ra a íntegra em nosso 
site: jornalzonasul.com.br 

LIGUE: 9.5584-9517 
   ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR
R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

email: contato@vivencias.tur.br

16 ANOS DE 

VIAGENS EM GRUPO

12 DE MARÇO DE 2022 - SÁBADO
CUNHA COM LAVANDÁRIO

Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, Almoço, 
visita à Casa do ARtesão e Lavandário 

(Plantação de Lavandas) com guia local. 

Valor por pessoa: 250,00 à vista ou 2 x R$ 135,00

26 DE MARÇO DE 2022 - SÁBADO
SERRA NEGRA E ÁGUAS DE LINDÓIA
Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, Almoço, Passeio de Tren-

zinho em Serra Negra e tempo livre para compras. 
Valor por pessoa: 269,00 à vista ou 2 x R$ 135,00

05 DE MARÇO DE 2022 - SÁBADO
SANTOS COM ESCUNA

Inclui: micro onibus,  lanche de bordo, almoço, passeio de 
escuna, city tour panorâmico pelas praias, tempo livre Ponta 

da Praia
Valor por pessoa: R$ 129,00 à vista ou 2 x R$ 70,00

PASSEIOS DE 1 DIA EM 2022 - AOS SÁBADOS
Noemi Carvalho
Guia de Turismo

9.5584-95179.5584-9517

SEGUIREMOS O PROTOCOLO COVID 19 DO ESTADO DE 
SÃO PAULO E DAS CIDADES VISITADAS, 

VIGENTE NO MOMENTO DO TURISMO DE 1 DIA
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•SAÚDE

Capital chega a 100% de adultos 
vacinados com duas doses 

•SAÚDE

Dante Pazzanese ganha UTI 
pediátrica em cardiologia

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 

Uma nova UTI pediátrica 
foi inaugurada no Instituto 
Dante Pazzanese de Cardio-
logia, referência em procedi-
mentos de alta complexidade 
nesta especialidade. O espaço 
foi ampliado e vai dobrar a ca-
pacidade de atendimento com 
realização de 500 cirurgias car-
díacas pediátricas por ano. O 
Governo de SP vai investir mais 
de R$ 12 milhões para custeio 
da nova UTI até o fi m de 2022.

A UTI pediátrica recebeu 
20 novos leitos, chegando a 
um total de 29 vagas. Além 
disso, o investimento do Esta-
do permitiu a ativação de um 
centro cirúrgico e a contrata-
ção de mais 136 profi ssionais, 
somando 100 da área de En-
fermagem, 20 médicos e 16 
fi sioterapeutas, reforçando o 
corpo clínico do Instituto.

O Governo de SP investirá 
R$ 2,5 milhões em convênio 
com a Fundação Adib Jatene 
para o funcionamento do novo 
espaço até o fim deste ano. 
Em 2022, serão investidos R$ 
9,7 milhões para a continuida-
de dos atendimentos.

Os atendimentos começa-
ram neste mês, quando foi re-
alizado o primeiro transplante 
cardíaco infantil na unidade, 
em uma paciente de 7 anos, 
natural da Bolívia. A criança 
deu entrada no Pronto Socor-
ro no mês de julho. No dia 22 
de outubro, passou pela cirur-
gia de transplante cardíaco. 
Esse foi o primeiro transplante 
pediátrico realizado na unida-
de, que teve autorização emer-

mo com o avanço da vacina-
ção e a queda no número de 
casos, óbitos e internações 
por Covid-19, é importante 
que todos os protocolos de 
biossegurança sejam respei-
tados, para garantir a saúde e 
a proteção de todos. É funda-
mental que as pessoas man-
tenham o distanciamento so-
cial, evitando aglomerações, 
usem máscaras e adotem 
medidas de higiene pessoal, 
como lavar frequentemente 
as mãos e usar álcool em gel.

É recomendado à popula-
ção que acompanhe a dispo-
nibilidade de segundas doses 
dos imunizantes por meio da 
plataforma De Olho na Fila, no 
seguinte endereço: deolhona
fi la.prefeitura.sp.gov.br/. 

A lista completa de pos-
tos pode ser encontrada na 
página Vacina Sampa: www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/saude/vigilan-
cia_em_saude/doencas_e_
agravos/coronavirus/index.
php?p=307599. 

Máscaras
Com a ampliação da vaci-

nação e queda nos índices de 
registros de casos, interna-
ções e mortes, o Governo do 
Estado também anunciou que 
vai fl exibilizar a exigência do 

uso de máscaras em todos os 
645 municípíos paulistas em  
em áreas abertas. A medida 
começa a valer a partir de 11 
de dezembro. O uso das más-
caras continua obrigatório 
em ambientes fechados e no 
transporte público.

O novo decreto que trata-
rá da fl exibilização do uso de 
máscaras deve ser editado 
e publicado no Diário Ofi cial 
do Estado nas próximas se-
manas. “Nas áreas internas 
e nas áreas de transporte pú-
blico, inclusive nas estações, 
mesmo que a céu aberto, o 
uso de máscara continuará 
sendo obrigatório”, pontuou 
o Governador João Doria ao 
anunciar a medida.

O Estado de São Paulo tem 
hoje 74,5% da população com 
esquema vacinal completo 
e deve ultrapassar, já nesta 
semana, a marca de 75%. São 
mais de 34,4 milhões de pes-
soas acima de 12 anos comple-
tamente imunizadas, ou seja, 
com duas doses do imunizan-
te do Butantan/Coronavac, da 
Fiocruz/Astrazeneca/Oxford e 
Pfi zer/BioNTech, além da dose 
única da Janssen. Se consi-
derada apenas a população 
adulta, SP tem hoje cerca de 
93% das pessoas vacinadas.

A cidade de São Paulo che-
gou à marca de 100,1% de 
sua população adulta estima-
da com o esquema vacinal 
antiCovid completo nesta 
quarta-feira (24). Ao todo, são 
9.237.242 pessoas com duas 
doses ou a dose única.

Também foram vacinadas 
10.016.009 pessoas acima dos 
18 anos com a primeira dose 
ou dose única, representando 
cobertura vacinal de 108,5%.. 
Em relação à dose adicional 
(DA), 1.207.031 foram aplica-
das no público elegível. No 
total, o município contabiliza 
21.396.333 doses aplicadas.

De acordo com o secretá-
rio municipal da Saúde, Edson 
Aparecido, esse índice é um 
marco para a capital. “Esta-
mos à frente de muitos países 
europeus, por isso, a cidade 
tornou-se a capital mundial da 
vacina. Só conseguimos che-
gar até aqui porque contamos 
com profi ssionais qualifi cados 
e com expertise na logística 
de vacinação. Agora, o foco 
será alcançar 100% dos adoles-
centes, de 12 a 17 anos, com o 
ciclo vacinal completo”, disse.

Na cidade de São Paulo, 
895.006 adolescentes de 12 a 
17 anos receberam a primeira 
dose, o que corresponde a 
106% da população estimada 
para essa faixa etária. O mu-
nicípio alcançou 43,8% dos 
adolescentes vacinados com 
a segunda dose, com um total 
de 369.353 doses aplicadas.

O intervalo para recebi-
mento da segunda dose é de 
15 dias para a vacina Corona-
Vac, oito semanas (56 dias) 
para AstraZeneca e 21 dias 
para a Pfi zer.  

 A SMS reforça que, mes-

gencial da Central Nacional de 
Transplantes para realização 
do procedimento em uma 
criança estrangeira.

“Este é um investimento 
importante do Governo de SP 
em um tratamento altamente 
especializado. O novo espaço 
será referência para a Capital, 
Grande São Paulo e até para 
pacientes de outras regiões”, 
destacou o Secretário de Es-
tado da Saúde, Jean Gorin-
chteyn.

História
Em 1954 quando foi cria-

do, o Insituto de Cardiologia 
tinha sede na Av. Paulista e 
o Dr. Dante Pazzanese era 
seu diretor. A trajetória que o 
Instituto de Cardiologia cursou 
sob a orientação do Dr. Dante 
não foi apenas de assistência 
médica. 

Ainda na mesma década, 
em 1958, o IC era transferido 
para o Ibirapuera, quando co-
meçou a funcionar o primeiro 
serviço de laboratório, ainda 
não dispondo de hospital pró-
prio, mas utilizava, através de 
convênio, os leitos do Hospital 

da Benefi cência Portuguesa de 
São Paulo. 

Referências em cardiologia 
como o Dr. Euryclides de Jesus 
Zerbini e o Dr. Adib Domingos 
Jatene já integravam o qua-
dro de profi ssionais do IC. Em 
menos de uma década o IC já 
ultrapassava a função assis-
tencial, objeto de sua criação, 
para se destacar nos campos 
de pesquisa clínica e experi-
mental, de tecnologia no setor 
e de ensino de Pós Graduação.

Em 1970 foi inaugurado o 
prédio do Instituto, coincidin-
do com a aposentadoria do 
Dr. Dante Pazzanese. Em 1975 
o Instituto de Cardiologia pas-
sou a denominar-se Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiolo-
gia - IDPC, em homenagem ao 
seu fundador e primeiro Dire-
tor, Doutor Dante Pazzanese.

Referência nacional em 
Cardiologia, o Dante Pazzane-
se possui 380 leitos, com es-
trutura tecnológica de ponta 
tanto para a qualidade assis-
tencial ao paciente cardíaco 
quanto para atuação plena na 
área de Ensino e Pesquisa.

https://jornalzonasul.com.br/capital-chega-a-100-dos-adultos-com-duas-doses/
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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

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

•GASTRONOMIA

•CULTURA

Teatro Paulo Eiró retoma agenda 
presencial e tem até concerto

Hot November reduz preços em 
até 90% na Black Friday

O Aussie Grill, restaurante 
100% delivery do mesmo gru-
po de Outback e Abbraccio, 
entra na vibe da Black Friday 
trazendo ações especialmente 
criadas este ano. Desde o dia 
16 de novembro, em parceria 
com o iFood, três itens do car-
dápio da marca estarão com 
até 90% de desconto: é o Hot 
November Aussie Grill .

Um dos destaques é o san-
duba Smoked Honey Mustard 
estará de R$20,90 por R$7,99. 
As Kettle Chips, batatinhas 
muito crocantonas e tempe-
radinhas, estarão de R$14,90 
por R$4,99. E por fi m, o Crispy 
Chicken Tenders de 3 unida-
des com molho aioli estará de 
R$12,60 por R$0,99. Isso mes-
mo, noventa e nove centavos! 

Já o Smoked Honey Mus-
tard fi cará disponível nos dias 
18 e 24 de novembro, nossas 
Kettle Chips nos dias 17, 23 e 
29 de novembro e o Crispy 
Chicken Tenders nos dias 16, 
22 e 25 de novembro. 

Nessa sexta, dia 26 de no-
vembro, os três itens estarão 
disponíveis juntos! 

Para aproveitar, basta en-
contrar o Aussie Grill mais pró-
ximo no aplicativo do iFood e 
fazer seu pedido. A promoção 

será válida em todas as unida-
des do Brasil, e cada usuário 
poderá comprar apenas 1 item 
da promoção por pedido. As 
ofertas estarão disponíveis 
das 14:00 às 15:59 e das 21:00 
às 23:30. 

Para mais informações, 
acesse o site ou o instagram 
da marca @aussiegrill.br. 

Sobre Aussie Grill 
O Aussie Grill possui 68 

operações no Brasil e está 
presente em 33 cidades, 15 
estados e no Distrito Fede-
ral. Tendo a proteína do fran-
go como carro-chefe do seu 
menu, a marca tem em seu 
DNA o conceito Sweet and 
spicy, e prioriza o sabor, a mis-
tura de ingredientes frescos e 

temperos marcantes. Atuando 
exclusivamente via delivery 
e se posicionando como fast 
casual, Aussie Grill explora o 
mundo em busca de inspira-
ções para criar combinações 
com sabores intensos, que 
transformam a experiência de 
comer em entretenimento. 
A rede foi criada em 2019 na 
Arábia Saudita, expandindo 
posteriormente para outras 
regiões como Hong Kong e 
EUA. A primeira operação bra-
sileira da marca foi inaugura-
da em 2020, em São Paulo. 
Aussie Grill pertence ao grupo 
Bloomin’ Brands, que também 
conta com as marcas de Out-
back Steakhouse e Abbraccio 
no país.

O Teatro Paulo Eiró, em 
Santo Amaro, está com pro-
gramação presencial. Ótima 
pedida para quem busca di-
versão com cultura e arte. 
Todos os protocolos de saúde 
são seguidos, máscaras são 
obrigatórias, assim como a 
apresentação de comprovan-
te de vacinação. 

Uma das boas pedidas 
é conferir o espetáculo 5.1 
D.T.S. que mescla dança, te-
atro e som, com temporada 
até dia 28, domingo. Sextas 
e sábados, 21h, domingos, 
19h.  Livre.

São 5 artistas e 1 coreógra-
fo em busca de externar seus 
desejos artísticos interrompi-
dos pela situação de reclusão 
forçada vivida pelos habitan-
tes do planeta. Ainda assim, 
a arte resiste, transborda e 
reafi rma a possibilidade de se-
guir em frente apoiando-se na 
quintessência para acelerar o 
universo e seus microcosmos. 

Já o espetáculo infantil 
Cocô de Passarinho tem apre-
sentações dias 27 e 28.  Pre-
miada pelo APCA como Me-
lhor espetáculo de animação/
boneco, a peça conta a histó-
ria dos poucos moradores de 
uma nova vila, que se encon-
tram todos os dias na praça, 
mas não tem muito que falar. 
Suas vidas monótonas e sem 
perspectivas são transforma-
das por um problema que 
enfrentam todos os dias: o 
cocô que os passarinhos fa-
zem em suas cabeças. Um dia 

um vendedor de fl ores passa 
pela cidade e uma situação 
inesperada transforma a vida 
de todos eles.

Outra opção é conferir 
nesse fim de semana  Amor 
Fati (Sexta e Sáb às 21h, Dom 
às 19h - livre). Amor Fati, é a 
ideia de se fazer um disco vol-
tado para as memórias vividas 
e experienciadas pelo artista. 
Amor Fati é também o relato, 
o fator histórico, social, cul-
tural na visão de um homem 
que nasceu e vive na cidade 
de São Paulo, das memórias 
às falas cotidianas atuais de 
quem enxerga a arte e tran-
sita dentro da plural e inquie-
tante cidade do trabalho.

O Pavão Misterioso é ou-
tra opção para este Sáb e 
Dom às 16h, com classifica-
ção livre. Baseado numa bela 
história de amor escrita nos 
anos 1920, o roteiro mostra 
uma situação vivida por dois 

irmãos muito ricos, um conde 
malvado, uma donzela presa 
num quarto de sobrado, um 
inventor cheio de ideias ma-
lucas e... um pavão! Um pa-
vão misterioso que ajudará a 
resolver todos os problemas.

No domingo, 28, tem tam-
bém Temporada de Concertos 
OFISA, às 11h . O Concerto de 
novembro da OFISA celebra 
o centenário do compositor 
argentino Astor Piazzolla, 
apresenta os jovens talentos 
Julia Vilar, Samir Alves, Nico-
las Ligasacchi e Oscar Meng 
Dongnan e abre as festivida-
des de Natal. 

Serviço
Teatro Paulo Eiró
Av. Adolfo Pinheiro, 765 - 

Santo Amaro. São Paulo/SP. 
- Tel: (11) 5686-8440 

Acesso Metrô Adolfo Pi-
nheiro.

FB: @teatropauloiro | IG: 
@teatropauloeirosp 

•ARTIGO - FINANÇAS

Se existe um lugar onde 
nós brasileiros gostamos de 
deixar nosso dinheiro é a pou-
pança. 

Fácil acesso, livre de im-
posto de renda, facilidade 
para retirar seu dinheiro sem-
pre que precisar.

Mas afi nal, por que falam 
tão mal da poupança?

Para termos essa resposta, 
temos que entender o que é 
taxa livre de risco - que mede 
o retorno mínimo aceitável em 
um investimento.

Essa taxa é chamada de 
taxa básica de juros, a SELIC, 
que hoje está em 7,75%.

Ou seja, se você simples-
mente deixar seu dinheiro 
no investimento mais seguro 
do país, o tesouro Selic, você 
terá um rendimento de 7,75% 
ao ano.

Agora reflita comigo, se 
esse é o investimento mais 
seguro, você não deveria nun-
ca aceitar algo abaixo disso, 
correto?

É ai que entra a nossa vilã, 
a poupança.

Apesar de ter um risco 
maior, não vou me aprofun-
dar explicando o caso do Fer-

Por que falam tão mal da Poupança? 

nando Collor, ela rende ape-
nas 5,43%.

Ou seja, você está corren-
do mais risco e ainda perden-
do dinheiro.

Na sua vida financeira, 
pequenas mudanças podem 
refl etir em grandes rendimen-
tos, sobretudo no médio e 
longo prazo.

Então se você ainda tem 
algum dinheiro na poupança, 
que tal começar a mudar isso?

O tesouro Selic tem as 

mesmas características da 
poupança, só que com maio-
res retornos.

Fale com o gerente do seu 
banco, ou na sua corretora e 
comece a lidar melhor com o 
seu dinheiro.

Eu garanto que lá na fren-
te você irá agradecer a si mes-
mo.

Renan Freitas, CFEd®
(Certifi ed Financial Educator)

Siga em instagram.com/
renanfreitasl

https://jornalzonasul.com.br/aussie-grill-promove-hot-november-com-descontos/
https://gattofiga.accon.app/menu
https://jornalzonasul.com.br/teatro-paulo-eiro-tem-espetaculos-e-concerto/
https://jornalzonasul.com.br/por-que-falam-tao-mal-da-poupanca/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20seu%20an%C3%BAncio%20do%20jornal%20SP%20Zona%20Sul
http://casaderepousoadonai.com.br
https://pt-br.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes/
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Na Vila Mariana, Secretário de Saúde visita 
Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental

EMPREGOS

O Centro de Atenção 
Integrada à Saúde Mental 
(CAISM), serviço especializado 
em Psiquiatria gerido de forma 
tripartite pelo Departamento 
de Psiquiatria da Escola Paulis-
ta de Medicina da Universida-
de Federal de São Paulo (EPM/
Unifesp), pela Associação Pau-
lista para o Desenvolvimento 
da Medicina (SPDM) e pela 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES), recebeu ontem (22) a 
visita do secretário estadual 
de Saúde, Jean Gorinchteyn. O 
encontro faz parte do proces-
so de pactuação da renovação 
da gestão da unidade por mais 
cinco anos. Os atendimentos 
são realizados 100% via Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e a 
parceria funciona desde 1º de 
março de 2018.

Participaram da visita do 
secretário, representando 
a Unifesp, o reitor, Nelson 
Sass, o diretor do Campus São 
Paulo, Ramiro Azevedo, e sua 
vice, Ieda Maugeri, o diretor da 
EPM/Unifesp, Fulvio Scorza, a 
pró-reitora de Planejamento, 
Juliana Cespedes, o chefe do 
Departamento de Psiquiatria 
e Coordenador do CAISM, Jair 
Mari, e seu vice, Ary Gadelha, 
e a assessora de Gabinete da 

Reitoria, Larissa Beltramim. 
Pela SPDM, estiveram presen-
tes o superintendente da Rede 
de Unidades Afi liadas, Nacime 
Mansur, além do diretor clínico 
do CAISM, Elson Asevedo. Já 
pela SES, compareceu a direto-
ra do Departamento Regional 
de Saúde da Grande São Paulo 
(DRS1/SES), Vânia Soares de 
Azevedo Tardelli.

O secretário agradeceu, 
em nome do governador, o 
trabalho realizado pela Uni-
fesp e pela SPDM no Hospital 
São Paulo e na rede afilia-
da durante a pandemia de 
covid-19 que, segundo ele, 
ajudou a salvar milhares de 
vidas, com respostas rápidas 
e eficazes. Sobre o CAISM, 
Gorinchteyn classifi cou o cen-

tro como um equipamento de 
extrema importância na área 
de saúde mental do SUS. “Os 
transtornos mentais já eram 
um grande problema antes 
da pandemia e se agravaram 
após a chegada da covid-19. 
Por isso precisamos de um lo-
cal adequado como este, que 
é modelo de atendimento em 
psiquiatria e na capacitação 
de profissionais capazes de 
realizar diagnóstico de casos 
mais complexos”, completou.

Nelson Sass celebrou a vi-
sita de Gorinchteyn e lembrou 
da importância da unidade, 
não só na assistência via SUS, 
como também no ensino, pes-
quisa e extensão. “O CAISM é 
uma referência na área da saú-
de mental, oferecendo trata-

•SAÚDE

Jardim Aeroporto ganha Unidade 
Básica de Saúde totalmente renovada

Durante a inauguração, 
na última terça, 23, secretário 
municipal da Saúde, Edson 
Aparecido, relatou que a uni-
dade existe há 20 anos, mas 
estava funcionando em um 
endereço com infraestrutura 
aquém das necessidades da 
população da região.

Mesmo durante o perí-
odo de transição, início da 
obra, em 16 de novembro 
de 2020, a UBS permane-
ceu em funcionamento. Para 
reformas e adequações no 
novo prédio foram desti-

nados R$ 136.372,78 e mais 
R$ 198.570,96 para móveis 
e  equipamentos.  O cus-
teio mensal da UBS é de R$ 
345.570,98. 

Para a conselheira munici-
pal de saúde Maria de Fátima 
Vianna de Souza, a entrega da 
UBS Jd. Aeroporto é motivo 
de muita alegria. “Há anos 
lutamos por uma unidade 
desse nível para a população. 
Hoje, como conselheira, estou 
muito feliz e realizada”, afi r-
mou a conselheira e usuária 
do serviço.  

No desafio de ampliar e 
renovar a rede básica de aten-
ção à saúde na cidade, a Pre-
feitura entregou essa semana 
a UBS Jardim Aeroporto. 

A primeira anotação im-
portante é que a unidade 
mudou de endereço - saiu da 
Rua Vieira de Morais, 1752 e 
foi para um pequeno prédio 
na Rua Viaza, 45. 

Na unidade, são ofereci-
dos serviços de clínica mé-
dica, ginecologia, pediatria 
e psiquiatria. Há ainda uma 
equipe de saúde bucal e duas 
equipes de Estratégia Saúde 
da Família (ESF). 

No total, são mais de 50 
profissionais atendendo no 
local, por meio de parceria 
com o Instituto Nacional de 
Tecnologia e Saúde (INTS), 
que gerencia a unidade.

A UBS Jardim Aeroporto 
contará com mais de 50 pro-
fissionais e será gerenciada 
pelo Instituto Nacional de 
Tecnologia e Saúde (INTS). 
Com fluxo de atendimento 
estimado em 2.496 consultas 
mensais.

A nova instalação dispõe 
de 52 salas e o atendimento 
ocorre de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 19h.  

A Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Jardim Aeroporto - Dr. 
Massaki Udihara.  Fica na Rua 
Viaza, 45. 

Avança Saúde
A obra foi fi nanciada com 

recursos do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 
(BID), dentro do programa 
Avança Saúde SP. 

O investimento total no 
programa Avança Saúde SP 
é de US$ 200 milhões (cerca 
de R$ 1 bilhão), dos quais US$ 
100 milhões (R$ 500 milhões) 
fi nanciados junto ao BID e o 
restante como contrapartida 
da Prefeitura de São Paulo.   

O Avança Saúde SP é um 
programa de reestruturação 
e requalificação das redes 
assistenciais da cidade de São 
Paulo que tem como objetivo 
ampliar e aprimorar cada vez 
mais os serviços municipais do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
para a população. 

mento gratuito e de qualidade 
à sociedade, além de ser um 
centro de formação de profi s-
sionais e de relevante produ-
ção acadêmica”. Mansur, por 
sua vez, destacou a valorosa 
colaboração da SES na gestão 
do centro. “Estamos conten-
tes com essa parceria, que 
nos permitiu fazer reformas 
para recuperar a estrutura do 
prédio e realizar as adaptações 
necessárias para ofertarmos 
um atendimento de qualidade 
aos nossos pacientes”, acres-
centou.

A comitiva realizou uma 
visita às dependências do 
CAISM. Houve também uma 
apresentação realizada por 
Jair Mari no anfi teatro do De-
partamento de Psiquiatria, 
falando a respeito do histórico 
da instituição, do início da ges-
tão tripartite, dos números de 
atendimentos realizados e da 
formação na residência médi-
ca e multiprofissional. O en-
contro foi encerrado com uma 
homenagem ao secretário, em 
agradecimento ao trabalho 
realizado nessa parceria com 
a SES desde 2018.

Por: José Luiz Guerra
Fotos: Alex Reipert

/Unifesp

AVISOS

IMÓVEIS

Vaga para costureira (o) com 
experiência em máquina Reta, 
Overloque e Galoneira

Para trabalho
temporário de 2 meses
De segunda a sexta

Salário: R$1.700,00 + condução

COSTUREIRA (o)
Contrata-se

Metrô Ana Rosa
Contato (11) 9 8749.0286

c/ Marcos ou Érica

Apto sAúde - Aluguel
SEMI MOBILIADO C/2 DORMS 

Sala grande, coz c/arms, cooktop, banh 
decorado, a.serv., gar 1 auto.

Aluguel R$ 1300 + condomínio

Apto vendA R$ 395.000
SAÚDE - COM CONDOMÍNIO R$ 180,00 

Valor total com 2 dorms, sala, coz, banheiro 
+ quarto e quintal, Próximo ao metrô. 
Apto vendA pRóx. 

R. pedRo de toledo (MetRÔ)
Com 103m2 úteis

Com 3 dorms, com armários embutidos, Sala para
2 ambientes, cozinha grande, 1 suíte + banheiro, 

Quarto e WC empregada, 2 garagens, 
Condomínio Baixo, Área de Lazer, 

Valor Total R$ 980.000,00. Estudo pequena proposta

tR Fones: (11) 2659-5789
(11) 9 7679-4543

Com Giácomo ou Thelma

C
R

EC
I 1

0.
33

3
Reformas:
- Sofás 
- Poltronas
- Cadeiras 
- Estofados em geral 

Reforma com 
Qualidade Oliver:

Revestimento 
de sofás, poltronas 
e cadeiras 

Troca de 
espumas e tecidos



Contato: 
(11) 5073-1766

(11) 9 8443-9556
Siga-nos:

@tapecariaoliver

Bello Espaço

Rua das Rosas, 267 - Praça da Árvore
www.belloespaco.com.br 

94767-7072

PAGTO EM

ATÉ 24X
PAGTO EMPAGTO EM

PISOS LAMINADOS 
PISOS VINÍLICOS 

CORTINAS - PERSIANAS 
TELAS MOSQUITEIRA

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511984439556&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511974637442&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/ubs-jardim-aeroporto-e-totalmente-renovada/
https://jornalzonasul.com.br/caism-vila-mariana-em-processo-de-renovacao/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511987490286&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
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Projetos do metrô sofrem alterações e atrasos

•URBANISMO

Linha Rosa prevê estações Indianópolis e Água Funda
Que o metrô é o meio de 

transporte mais ágil e prefe-
rido pelo morador da capital 
paulista já se sabe. Sabe-se 
também que os planos e pro-
jetos demoram em demasia 
ou mesmo são completamen-
te modificados ou abando-
nados, esquecidos em uma 
gaveta.

Agora, mais um projeto 
do metrô traz expectativa 
para moradores da zona sul 
paulista, com estações em 
bairros como Planalto Pau-
lista, Água Funda, Cursino e 
Vila Morais. A Linha Rosa tam-
bém se conectaria, de acordo 
com essas previsões iniciais, 
à linha 5 - Lilás, na estação 
Moema, e à linha 1 - Azul, na 
estação São Judas. Também 
teria conexões em outras 
linhas planejadas para um 
futuro ainda distante, como 
a linhas Celeste, 19, também 
em planejamento. Há inclu-
sive estudos para formação 
de um “metroanel”, com a 
interligação entre as linhas 
Rosa, Verde, Lilás e a também 
futura linha violeta. 

Um primeiro passo para 
a Linha 20 - Rosa já foi dado, 
mas não se sabe o que isso 
signifi ca em termos de tem-
po, ou seja, não foram divul-
gadas previsões de quando 
seriam efetivamente iniciadas 
ou concluídas suas obras. 

Por enquanto, foi publi-
cada apenas a homologa-
ção do vencedor da licitação 
para contratar o Financial 
Advisory, que irá desenvol-
ver os estudos do modelo 
econômico-financeiro e ju-
rídico para a implantação 
da Linha 20-Rosa. Ela vai li-

gar a Lapa ao ABC Paulista, 
passando por São Bernardo 
do Campo e Santo André. 
O Consórcio Logit-Queiroz-
Maluf-Almeida&Fleury-EGT 
foi selecionado e terá nove 
meses, a partir da assinatura 
do contrato, para elaborar os 
estudos.

Segundo o metrô, a ideia 
é que o projeto apresente so-
luções inovadoras, para atrair 
a participação de investidores 
na implantação da Linha 20-
Rosa. 

Isso passa pela proposição 
de alternativas de explora-
ção comercial e imobiliária 
ao longo do trajeto da linha, 
das estações e dos pátios de 
estacionamento de trens e de 
manutenção. 

Também abrange os aspec-
tos jurídicos e legais, incluindo 
os processos de desapropria-
ções de imóveis. Além de pro-
por o modelo, os serviços do 
Financial Advisory também 
envolvem a prospecção de 
investidores (market souding).

Ou seja, em síntese, o go-
verno do Estado acredita 
que parcerias de exploração 
comercial e com a iniciativa 
privada podem acelerar que 
esse projeto saia do papel. 

Trajeto
A Linha 20-Rosa terá uma 

extensão de 31 km, com 25 
estações e 2 pátios de ma-
nutenção, entre as estações 
Santa Marina e Santo André, 
passando também pelas re-
giões da Lapa, Pinheiros, Fa-
ria Lima, Rebouças, Moema, 
Cursino e São Bernardo do 
Campo, com conexão direta a 
diversas linhas de transporte 
sobre trilhos. Atualmente, o 

O usuário do sistema de 
transporte público da  capital 
convive com expectativas 
frustradas com relação ao 
metrô há anos. Um dos exem-
plos de linhas abadonadas, 
modifi cadas ou atrasadas é a 
Linha 17 em  monotrilho, que 
inicialmente previa uma cone-
xão em São Judas - ideia que 
foi abandonada - e até hoje 
não está pronta, apesar de 
suas obras, já com projetoo 
completo, terem iniciado em 
2008 e que tem previsão de 

conclusão só para o fi nal de 
2022. O projeto ainda previa 
um trecho entre a estação Ja-
baquara e o Aeroporto, com 
estações na região da Água 
Espraiada, não concluída jus-
tamente pela não extensão 
da Avenida Jornalista Roberto 
Marinho. Haveria estações 
no Hospital Saboya, Cidade 
Leonor, Jardim Oriental - ideia 
praticamente descartada.

A linha 5 - Lilás foi outra 
que demorou muito a ser 
concretizada, entre planos, 

projeto fi nalizado e obras. O 
primeiro trecho foi inaugura-
do em 1998, mas ainda sem 
nenhuma conexão com a ma-
lha metroviária, ou seja, ligava 
o Capão Redondo ao Largo 13 
de Maio, no extremo sul da 
capital, mas quem quisesse 
seguir dali em direção à re-
gião central ou outros bairros 
teria que fazer conexão com 
ônibus. A linha só foi conclu-
ída em 2019, mais de 20 anos 
depois do início das obras.

Vale destacar que projetos 

ligando a região de Santo 
Amaro à área central da ca-
pital paulista existiam desde 
o início da Companhia do 
Metropolitano, em 1968, e 
que passaram por diversas 
modifi cações descartadas ao 
longo do tempo 

Será que a Linha 20 - Rosa 
e as outras com conexão pre-
vista a ela - como as linhas 
Marrom, Bronze e Celeste 
entrarão para este histórico de 
mudanças e atrasos? Ou a nova 
formato vai acelerar o ritmo?

Metrô desenvolve o projeto 
funcional (primeiro projeto 
de uma linha) e estudos au-
xiliares, como Investigação 
Geotécnica e Sondagens.

O relatório anual do metrô 
aponta que a linha Rosa será 
implantada em duas etapas, 
Lapa – São Judas e São Judas 
– Prefeito Saladino (Santo 

André) da Linha 10-Turquesa 
da CPTM, sendo prioritário o 
Trecho Lapa – São Judas, O 
mesmo relatório aponta uma 
demanda estimada em mais 

de 1 milhão de passageiros 
por dia útil em 2039! E isso 
indicando apenas 17 estações 
por 15km, ou seja, não seria a 
extensão completa.

TRAGA SEU PET 

PARA UM INCRÍVEL 

DAY SPA GRÁTIS

DIA 27.11

SÁBADO
A PARTIR DAS 10H

Melhor custo 
benefício por 
metro quadrado 
da região 
Oportunidade 
única, comprar o 
seu apartamento 
Pequena Entrada 
+ Parcelas

LANÇAMENTOS
Para Investimento ou Moradia

Brooklyn e Chácara Santo Antonio

Ao chegar ao 
plantão, procure:

Almada
Roberto Almada - Creci 83008 

Informações:

97116-6611

Ao chegar ao 
plantão, procure:

Almada
Roberto Almada - Creci 83008 

Informações:

97116-6611

Aptos 1 e 2 dorms ◆ StudiosAptos 1 e 2 dorms ◆ Studios

IMPERDÍVEL

A partir de R$ 8.700/m2

https://jornalzonasul.com.br/linha-rosa-do-metro-so-um-projeto/
https://jornalzonasul.com.br/linha-rosa-do-metro-so-um-projeto/
https://jornalzonasul.com.br/projetos-de-metro-sofrem-alteracoes-e-atrasos/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511940603786&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20sobre%20energia%20solar%20e%20queria%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es

