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Poke: sabores que vieram do Havaí 
podem ser entregues em casa por 
restaurante do Jabaquara
Página 4

São Paulo espera liberação da 
Anvisa para vacinar crianças 

Página 2

Hello Kitty e sua turma 
apresentam o Pavilhão Japonês 
em evento especial no Ibirapuera

Malha cicloviária em debate

O Secretário municipal 
de Saúde Edson Apareci-
do informou essa semana 
que a cidade talvez preci-
se descartar mais de 10 mil 
doses da vacina Pfizer, que 
estão vencendo porque o 

descongelamento aconte-
ceu há quase um mês, prazo 
limite. Enquanto isso, crian-

ças de 3 a 11 anos ainda não 
podem ser vacinadas por-

que a Anvisa não finalizou 
a análise de documentos 

nem para a vacina da Pfi zer, 

nem para a Coronavac. O 

Governo do Estado, por sua 

vez, anunciou que está reser-

vando 13 milhões de doses 
da Coronavac para aplica-

ção nesse público  P����� 3
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Os vereadores vão 
promover uma audiência 
pública na próima sema-
na para debater a neces-
sidade de acelerar a im-
plantação de ciclovias na 
cidade, além de valorizar 
o transporte público. Na 
zona sul, estão previstas 
ciclovias em importantes 
corredores como a Aveni-
da José Maria Whitaker, 
Sena Madureira, Indianó-
polis, República do Líbano 
e Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira, todas ainda 
para 2022. Mas ciclistas e 
alguns vereadores consi-
deram que o investimento 
deveria ser ainda maior 
para que a malha cicloviá-
ria da cidade fosse amplia-
da em 600km. A audiência 
acontece dia 13. P����� 2
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A atração fica localizada 
no Parque Ibirapuera e é livre 
para todos os públicos 

Que tal levar as crianças e 
a família toda para vivenciar 
uma experiência única e cheia 
de aventura nas férias? 

Durante os meses de de-
zembro e janeiro, o Pavilhão 
Japonês, localizado no Parque 
Ibirapuera, recebe a turma 
mais divertida e querida do 
mundo: a Hello Kitty e seus 
Amigos, em um passeio, que 
vai ajudar os visitantes a co-
nhecerem o jardim e a arqui-
tetura do espaço, de uma 
maneira lúdica e divertida. 

Quem embarcar nessa 
aventura ganhará um pas-
saporte exclusivo para des-
bravar o Pavilhão Japonês e 
encontrar espaços personali-
zados com a Hello Kitty e seus 
Amigos. Em cada ambiente, 
os visitantes poderão carim-
bar seu passaporte com um 
carimbo especial, conhecer 
diversas curiosidades sobre 
a cultura japonesa, além de 
poder interagir com toda 
a turminha através de am-
bientes instagrámaveis. Ao 

fi nal do circuito, aqueles que 
completarem a dinâmica irão 
ganhar um cartão postal cus-
tomizado.

Além dessa atração dos 
espaços personalizados, es-
pecialmente nos dias 04 e 05 
de dezembro a personagem 
da Hello Kitty estará presente 
no Pavilhão Japonês para um 
Meet and Greet especial com 
seus fãs. O lugar fi ca aberto 
ao público gratuitamente 
às quintas-feiras. Às sextas-
-feiras, sábados e domingos, 
o valor do ingresso é R$ 15,00 
(inteira) e R$ 7,00 (meia).

Serviço 
Local: Parque Ibirapuera – 

Av. Pedro Álvares Cabral – Vila 
Mariana – São Paulo. Acesso: 
Portão 3 (estacionamento) e 
10 (pedestres) 

Funcionamento: quinta, 
sexta, sábado, domingo e 
feriadosPeríodo: até 31/01/22 
Horário: das 10h às 17h. Preço: 
R$15 (inteira) e R$7 (meia) – 
dinheiro, cartão e pix. Quinta-
-feira – Entrada Gratuita Fe-
chado: 24, 25 e 31 dezembro 
e 01 de janeiro

•TURISMO E LAZER•URBANISMO

Vereadores debatem ampliação de malha 
cicloviária em audiência pública dia 13

nicipal de Mobilidade e Trans-
portes (SMT) e a Companhia 
de Engenharia Tráfego (CET) 
todas elas já foram apresen-
tadas e debatidas com a socie-
dade por meio da realização 

de audiências públicas. 
Vereadores
Ainda assim, na próxima 

semana o Plano Cicloviário 
(2019) e o Planmob (Plano 
Municipal de Mobilidade da 

O ritmo é mais lento do 
que os ciclistas gostariam, 
mas o fato é que é um ca-
minh sem volta: a cidade de 
São Paulo tem cada vez mais 
ciclovias e ciclofaixas para uso 
cotidiano. Mais ciclovias, mais 
ciclistas nas ruas. Mais ciclis-
tas nas ruas, mais ciclovias 
na cidade. E na região de Vila 
Mariana, Saúde e Jabaquara, 
várias ciclovias foram saindo 
do papel nos últimos anos: 
Ricardo Jafet, Domingos de 
Morais, Engenheiro George 
Corbisier... Esse ano, a ciclo-
faixa da Rua Luís Góis chegou 
a ter suas obras interrompidas 
a partir de queixas de alguns 
comerciantes e moradores, 
mas agora está prestes a ser 
fi nalizada. 

E para 2022? Há algumas 
importantes pistas para ci-
clistas que já deveriam ter 
sido implantadas, já foram 
debatidas com a população 
em audiências públicas, mas 
ainda estão apenas em proje-
to. A expectativa, entretanto, 
é de que sejam viabilizadas 
no próximo ano. É o caso das 
projetadas para a Avenida 
José Maria Whitaker e para 
a Rua Sena Madureira, duas 
importantes vias de ligação 
entre bairros e que estão na 
relação de novas ciclovias. 

Também estão na lista 
Avenida Indianópolis (Planal-
to Paulista), Avenida Repúbli-
ca do Líbano (Moema), e  Ave-
nida Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira (Jabaquara).

Segundo a Secretaria Mu-

Cidade de São Paulo) serão 
temas de uma Audiência Pú-
blica da CCJ (Comissão de 
Constituição, Justiça e Legisla-
ção Participativa) na próxima 
segunda-feira (13/12), às 18h.

O debate foi uma solici-
tação do vereador Professor 
Toninho Vespoli (PSOL), que 
defende mais investimen-
tos em ciclovias e transporte 
público.  O vereador alega 
ainda que o Plano Cicloviário 
de 2019 prevê a construção 
de 673 km de novas ciclovias 
e ciclofaixas para o período 
2021-2024, mas o Programa 
de Metas apresentado pela 
gestão atende menos da me-
tade, só 300 k.

Foram convidados para a 
audiência representantes da 
Secretaria Municipal de Mo-
bilidade e Trânsito e da CET 
(Companhia de Engenharia 
de Tráfego).

Interessados no tema tam-
bém podem participar por 
videoconferência. A participa-
ção presencial também é per-
mitida, desde que a ocupação 
do auditório não exceda 50%, 
o participante use máscara, 
tenha temperatura aferida, 
apresente comprovante de 
vacinação contra Covid-19 ou 
relatório médico que justifi-
que impedimento da imuni-
zação, conforme determina 
o Ato 1523/2021 da Câmara 
Municipal.

O debate será transmitido, 
ao vivo, pelo Portal da Câma-
ra, na página da Sala Tiraden-
tes: saopaulo.sp.leg.br

COMPRO
Cédulas e Moedas
ANTIGAS

Nacionais e 
estrangeiras
Fone/WhatsApp

(11) 94117-2333

Descubra o Pavilhão 
Japonês com a turma 
Hello Kitty e amigos
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•SAÚDE

São Paulo aguarda liberação da 
Anvisa para vacinar crianças

•CORONAVÍRUS

Cidade segue com vacinação de 
reforço em mais de 600 endereços

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 

Ainda não tomou segunda 
dose ou deixou de levar os 
adolescentes para recebê-la? 
Ou já faz mais de quatro me-
ses que tomou sua segunda 
dose? Então, está na hora de 
voltar a um dos 600 endere-
ços que a Prefeitura mantém 
na capital para aplicação de 
primeira, segunda ou dose 
de reforço das vacinas contra 
covid 19. 

Mesmo no domingo (5), 
há postos especiais como as 
farmácias parceiras que fun-
cionam na Avenida Paulista 
(números 2.371 e 266) , par-
ques como o Guarapiranga ou 
o da Independência, na zona 
sul. Nas farmácias, a aplicação 
acontece das 8h às 16h e nos 
parques vai até 17h.

Neste sábado (4), a apli-
cação acontece em todas as 
Assistências Médicas Ambu-
latoriais (AMAs)/Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) In-
tegradas, das 7h às 19h, nas 
UBSs, das 8h às 17h, e em 14 
megapostos, das 8h às 17h. 
Os drive-thrus e as farmácias 
parceiras não funcionam nos 
fins de semana, apenas de 
segunda a sexta, porém, as 
equipes vão fazer vacinação 
casa a casa dentro do Dia D de 
Megavacinação e busca ativa 
de faltosos para a segunda 
dose. 

Vale ressalvar que a vaci-
nação no megaposto do Extra 
Aeroporto está suspensa por 
tempo indeterminado.

Atualmente, a vacinação 
contra a Covid-19 na capital 
paulista ocorre com a primei-

em crianças.  Estamos pre-
parando o segundo dossiê 
para a Anvisa solicitando essa 
autorização e esperamos que 
a Anvisa nos atenda neste 
pleito, que é necessário para 
o Brasil, à semelhança do que 
acontece em outros países, já 
usando extensivamente essa 
vacina”, destacou o Diretor 
do Instituto Butantan, Dimas 
Covas. 

Em coletiva no mês de 
julho desse ano, o governo 
já defendia a liberação da 
Coronavac para crianças, in-
clusive com depoimento de 
especialistas. 

“O estudo já feito com 
crianças, de 3 a 17 anos na 
China foi feito para assegurar 
segurança e de resposta imu-
ne”, disse, na época, Marcos 
Aurélio Sáfadi, presidente do 
Departamento de Imunização 
da Sociedade Brasileira de 
Pediatria, que participou da 
coletiva.

“A boa notícia é que a va-
cina não foi só segura mas 
também indicou produção 
de anticorpos inclusive maior 
do que em adultos. Em mi-
nha opinião, oferece uma 
perspectiva muito positiva, 

eu diria até sedutora  para 
uso em crianças a partir de 3 
anos”, avalia. Segundo Sáfadi, 
esse tipo de vacina com vírus 
inativado, como a Coronavac, 
é adequada para o uso em 
crianças pequenas. 

“Os estudos de segurança 
em crianças a partir de 3 anos 
já estão de posse da Anvisa 
e esperamos que seja incor-
porada essa autorização de 
utilização emergencial, sem 
a necessidade de estudos 
adicionais aqui no Brasil”, 
completou Dimas Covas, pre-
sidente do Instituto Butantan.

O consórcio Pfi zer – BioN-
Tech entrou com o pedido 
de autorização juntamente à 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para que 
sua vacina contra a covid-19, 
a Comirnaty, possa ser apli-
cada em crianças com idades 
entre 5 e 11 anos em 12 de 
novembro.

A Anvisa tem até 30 dias 
para analisar a documentação 
e os estudos entregues pelas 
farmacêuticas e avaliar aspec-
tos como segurança e efi cácia 
do imunizante no público 
pretendido. Ou seja, o prazo 
termina nesse fi m de semana.

O Governo de São Paulo 
anunciou essa semana que 
reservou 12 milhões de doses 
da Coronavac para crianças 
de 3 a 11 anos. Na próxima se-
mana, o Instituto Butantan vai 
encaminhar à Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária) nova solicitação para 
liberação da Coronavac para 
este público-alvo. O primeiro 
pedido foi protocolado em 
agosto, mas a agência solici-
to mais dados para liberar as 
vacinas. 

“Agora temos um segun-
do pedido, acompanhado dos 
estudos feitos pela Sinovac, 
laboratório privado chinês 
que produz a Coronavac. Lem-
brando que a Coronavac já é 
aplicada em crianças de 3 a 11 
anos na China, Filipinas, Malá-
sia, Chile e Equador. Portanto, 
com isso, o Instituto Butantan 
entende que é hora de iniciar 
a vacinação de crianças no 
Brasil e a Coronavac mostra-
-se efi caz, segura e adequada 
para a vacinação de crianças”, 
afirmou o governador João 
Doria.

A quantidade de doses 
da vacina é suficiente para 
imunizar todas as crianças de 
3 a 11 anos do estado de São 
Paulo, que tem 5,1 milhões de 
pessoas destas faixas etárias. 
O excedente deve ser nego-
ciado pelo Instituto Butantan 
com outros países, estados e 
municípios do Brasil.

“A Coronavac é a vacina 
mais aplicada em todo o mun-
do, com efi cácia e segurança 
mais do que comprovadas, 
inclusive pelo uso em outros 
países, e deve ser sim usada 

ra dose (D1), segunda dose 
(D2), e dose adicional (DA) 
- mas esta só para quem tem 
mais de 18 anos e que comple-
taram o esquema vacinal (D2) 
há mais de quatro meses. 

 Por toda cidade
Na cidade de São Paulo, a 

vacina contra a Covid-19 está 
sendo aplicada em mais de 
600 postos, o que inclui UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde), 
Assistências Médicas Ambula-
toriais integradas com UBSs, 
as AMAs/UBSs Integradas, 
mega postos, drive-thrus e 
farmácias parceiras.

Todos os postos fazem 
aplicação de primeira, se-
gunda e dose adicional do 
imunizante, feita atualmente 
para todos que tem acima de 
18 anos e tomaram a última 
dose de vacina há cinco me-
ses (no caso de AstraZeneca, 
Coronavac ou Pfi zer) ou dois 
meses (Janssen).

Ao longo da última sema-
na, a Prefeitura convocou 
toda a população faltosa em 
atraso para completar o es-

quema vacinal. A recomenda-
ção é que a aplicação da se-
gunda dose ou dose adicional 
seja feita antes das festas de 
fi m de ano, período em que 
aglomerações costumam ser 
mais comuns.

Ao todo, o Estado de São 
Paulo tem cerca de 3,4 mi-
lhões de pessoas que ainda 
não tomaram a segunda dose 
da vacina de Covid-19. Para 
receber a vacina é obrigatório 
apresentar um documento 
de identificação, preferen-
cialmente CPF e cartão SUS. 
Para a segunda dose ou dose 
adicional, é recomendado 
levar o cartão de vacinação 
contra a Covid-19 com o regis-
tro físico ou digital das doses 
recebidas.

Os endereços e a movi-
mentação dos postos de vaci-
nação, em tempo real, podem 
ser consultados pelo site de
olhonafi la.prefeitura.sp.gov.
br, atualizado de duas em 
duas horas. O site já recebeu 
mais de 40 milhões de visitas 
desde seu lançamento.

A esperança em São Paulo 
agora é muito maior do que 
tudo que já superamos.

Capital Mundial
da Vacina
A cidade já tem 100% do  
público adulto vacinado  
com  as duas doses da vacina 
contra a Covid-19. 

Mas a pandemia ainda não 
acabou. Precisamos manter os 
cuidados: usar máscaras e lavar 
as mãos sempre. 

Se você tem mais de 18 anos e 
tomou a 2ª dose há pelo menos  
4 meses, já pode tomar a  
dose adicional. 

E se você tem entre 12 e 17 anos, 
não deixe de se programar para 
a 2ª dose e completar o seu 
ciclo vacinal.

A esperança em São Paulo 
agora é muito maior do que 
tudo que já superamos.

Capital Mundial
da Vacina
A cidade já tem 100% do 
público adulto vacinado 
com as duas doses da vacina
contra a Covid-19. 

Mas a pandemia ainda não 
acabou. Precisamos manter os 
cuidados: usar máscaras e lavar 
as mãos sempre. 

Se você tem mais de 18 anos e 
tomou a 2ª dose há pelo menos 
4 meses, já pode tomar a 
dose adicional. 

E se você tem entre 12 e 17 anos, 
não deixe de se programar para 
a 2ª dose e completar o seu
ciclo vacinal.

Baixe o App 
e-saúdeSP 
e saiba mais
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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

•CULTURA

Casa das Rosas tem cursos grátis
para escritores jovens e adultos
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Pertinho, de fácil aces-
so, linda, gratuita e cheia de 
atividades incríveis. Assim é 
a Casa das Rosas, localizada 
no comecinho da Avenida 
Paulista, ao lado da estação 
Brigadeiro do Metrô e, por-
tanto, bem perto da região 
de Vila Mariana. Uma das pro-
gramações mais famosas do 
Centro de Apoio ao Escritor 
(CAE) da Casa das Rosas – Es-
paço Haroldo de Campos de 
Poesia e Literatura é o CLIPE 
(Curso Livre de Preparação 
de Escritores), que agora vai 
abrir inscrições abertas nas 
categorias adulto e jovem

As incrições devem ser fei-
tas pelo site do museu (casa-
dasrosas.org.br), no período 
de 13 de dezembro de 2021 a 
5 de fevereiro de 2022. A Casa 
das Rosas integra a Rede de 
Museus-Casas Literários de 
São Paulo, da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de 
São Paulo e gerenciada pela 
Poiesis.

Com o objetivo do exer-
cício livre da criatividade por 
meio da palavra escrita, o CLI-
PE é direcionado às pessoas 
interessadas pela criação lite-
rária em todas as suas etapas 
e gêneros. A proposta é que 
autores e autoras iniciantes, 
até mesmo a parte que busca 
escrever e publicar obras lite-
rárias, recebam capacitação 
técnica e recursos de profi s-

sionalização. É gratuito tanto 
para o público adulto, quanto 
para os jovens.

Entre os docentes, estão 
nomes de escritores como 
Luiza Romão, Marcelo Maluf, 
Bruna Mitrano, Rafael Gallo, 
entre outros.

 O resultado das listas de 
seleção será divulgado até 25 
de fevereiro de 2022 no site e 
nas páginas do museu no Fa-
cebook e Instagram, além das 
pessoas selecionadas serem 
contatadas pelo Centro de 
Apoio ao Escritor. As inscri-
ções e os cursos são gratuitos. 
Ao fi nal, alunos(as) recebem 
um certifi cado.

Criatividade
Iniciado em 2013, o Curso 

Livre de Preparação de Es-
critores - Adulto colaborou 
no aperfeiçoamento de 570 
escritores, o que resultou em 
mais de 100 títulos publicados, 
muitos deles com prêmios de 
incentivo para publicação. E 
realizado desde 2014, o Cur-
so Livre de Preparação de 
Escritores – Jovem ajudou 
na formação de mais de 240 
participantes.

  CLIPE Adulto
Para participar das turmas 

de prosa e poesia, com 40 va-
gas cada uma, é necessário ter 
mais de 18 anos e preencher o 
formulário de inscrição dispo-
nível no site do museu Casa 
das Rosas a partir do dia 13/12.

 As pessoas interessadas 

podem se inscrever para um 
ou mais gêneros e devem en-
viar uma pequena amostra do 
próprio trabalho em prosa e/
ou poesia, seguindo o forma-
to especifi cado no formulário. 
O início das aulas está previsto 
para 5 de março de 2022 e 
com a duração de oito meses. 
Haverá encontros presenciais 
e online às quartas-feiras, 
das 19h às 21h, e totalmente 
online aos sábados, das 14h 
às 16h.

CLIPE Jovem
O CLIPE Jovem continuará 

integralmente no formato 
virtual, como foi em 2021. Para 
fazer parte da turma com 30 
vagas, os interessados devem 
ter a idade entre 14 e 18 anos. 
O formulário de inscrição 
também fi cará disponível no 
mesmo link e durante o mes-
mo período, entre 13/12/2021 
e 05/02/2022. No momento 
da inscrição, candidatos (as) 
precisam apresentar uma 
pequena amostra de textos 
autorais. Os encontros serão 
realizados às quintas-feiras, 
das 14h às 17h, em quatro 
módulos mensais, com início 
previsto para 9 de março.

No caso de dúvidas, acesse 
o campo do Centro de Apoio 
ao Escritor (CAE) no site do 
museu.

A Casa das Rosas fica na 
Avenida Paulista, 37 - Paraíso. 
Telefones: 11 3673-1883 e 3803-
8525; casadasrosas.org.br

•GASTRONOMIA

Pokes: comida havaiana leve e 
saudável, ideal para o verão

O  r e s t a u r a n t e  S a b o r 
Oriental, no Jardim Aeropor-
to, já conquistou clientela 
com seus pratos bem prepa-
rados, só com ingredientes 
frescos e com porções fartas 
e generosas. São combinados 
de sushi e sashimi, temakis e 
outras delícias japonesas o 
forte da casa, mas há ainda 
boxes de comida chinesa 
típica e até opções bem bra-
sileiras! 

A casa agora está refor-
çando o investimento em 
pokes, aqueles bowls de 
inspiração havaiana, cheios 
de sabor, texturas e muita 
saúde.  Por isso, lançou a no-
víssima marca Ohana Pokes - 
Jardim Aeroporto, que chega 
ao iFood já esbanjando em 
promoções e com cupom de 
desconto de R$ 20 para quem 
quer descobrir - ou redesco-
brir - as delícias das tigelinhas 
havaianas. 

Tem quem chame de “te-
maki no pote”, mas esse ape-
lido não traduz a diversidade 
que a proposta do poke car-
rega. É bem verdade que há 
cubos de peixe fresquinho 
na composição, mas é ape-
nas uma das possibilidades 
em termos de proteína. E 
quando se fala na montagem 
completa, aí a combinação de 
ingredientes parece infi nita. 

Para defi nir seu poke, co-
mece pelo tamanho - peque-
no ou grande? Depende da 
fome e da vontade de com-
partilhar. Depois, escolha a 
base: pode ser gohan (arroz 
japonês), Shari (outro tipo de 
arroz de sushi), Bifum (macar-
rãozinho fi ninho japonês)  ou 
um mix de folhas.

Depois, é preciso escolher 
a proteína: tem salmão, atum, 
peixe branco, mix de pei-
xe, salmão grelhado, salmão 
tartar, salmão empanado, 
chicken crispy, camarão, skin 
e tem até opção pra manter 
o poke vegetariano: shimeji. 

Escolhidas base e proteí-

na, é hora de optar entre as 
diversas possibilidades de 
acompanhamento. Dá para 
escolher até quatro deles, 
entre: Edamame; Abacate; 
Brocólis; Cenoura Ralada; 
Tomate Cereja; Acelga; Chips 
de Mandioquinha; Pepino 
Fatiado; Sunomono; Manga;  
Kani;  Rúcula; Palmito; Nori; 
Wakame; Morango; Tomate 
Seco; Milho; Moyashi; Tofu; 
Bifum Frito; Castanha de Caju; 
Chips de Batata Doce; Dori-
tos; Coco.

Para fi nalizar, é preciso se-
lecionar até três tipos de “to-
pping”, ou seja, coberturas, e 
um molho. Entre as pedidas 
de topping tem Couve Crispy;  
Alho Poró Crispy; Cream Che-
ese; Cebolinha; Coentro; Ger-
gelim Torrado; Cebola Roxa 
mou Pimenta Dedo de Moça. 
Para o molho, há Molho de 
Limào Siciliano; Molho Tarê; 
Molho de Maracujá; Molho 
Ponzo; Molho Agridoce; Mo-
lho de Gengibre. 

O cliente ainda fi naliza o 
poke optando entre Azeite 
Extra Virgem; Azeite Trufado 
ou Óleo de Gergilim. 

Acompanha shoyu (molho 

de soja) e hashi (os “pali-
tinhos” de madeira) para 
saborear seu poke. 

A mistura de sabores sal-
gados, doces, acridoces, di-
ferentes texturas e as pitadas 
de diferentes culinárias - com 
tons tropicais e pitadas orien-
tais - fazem com que os pokes 
sejam uma explosão de sa-
bores, muito fresca e repleta 
de ingredientes bons para o 
coração. 

Para fazer os pedidos pelo 
iFood, visite: ifood.com.br/
delivery/sao-paulo-sp/ohana-
-poke-jardim-aeroporto.

Para mais informações ou 
para o cardápio completo do 
Sabor Oriental, com pratos 
japoneses, box chineses e 
pratos brasileiros, peça pelo 
WhatsApp (11) 5589-4638.

ntes. Fica na Rua Tapes, 
576 – Jardim Aeroporto. Para 
quem prefere pedir em casa 
ou no escritório, o WhatsApp 
é (11) 9 5589-4638 ou tele-
fone 5589-4638. Siga o Res-
taurante nas redes sociais: 
@sabororiental.oficial e a 
nova marca Ohana Poke em 
instagram.com/ohanapoke
jardimaeroporto

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 gapizzabar

Faça sua confraternização com a gente!
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Sistema de energia solar pode reduzir 
em até 95% o custo da conta de luz

EMPREGOS

Limpa, abundante e bara-
ta. A energia fornecida pelo 
sol, em especial num país 
tropical e quente como o 
Brasil, é certamente uma das 
melhores alternativas para o 
futuro.... Ou melhor, para o 
presente. Esse ano em que a 
falta de chuvas comprometeu 
- e encareceu! - o abasteci-
mento de eletricidade tanto 
para uso doméstico quanto 
comercial, a energia solar 
voltou com força ao debate. 

Mas, como funciona esse 
sistema? O que é preciso para 
instalar um sistema como 
esse em casa? “É possível 
economizar até 95% no valor 
da conta de energia elétrica 
doméstica”, garante o enge-
nheiro e consultor especializa-
do Marcos Bariani, do Portal 
Solar. 

Ele explica que o sistema 
de energia solar fotovoltaica 
e moderno e com avanços 
tecnológicos em comparação 
àqueles vendidos no passado. 

Os painéis solares são ins-
talados no telhado do imóvel 

e, mesmo em dias de chuva 
ou nublados, a geração de 
energia acontece, ainda que 
em menor ritmo. 

Já nos dias quentes e en-
solarados, a produção é tão 
intensa que o sistema pode 
gerar uma energia excedente, 
para além das necessidades 
da casa. 

Assim, o equipamento ins-
talado reenvia essa energia 

excedente para o sistema 
público de energia, ou seja, 
“devolve” para o poste, para 
a fiação pública a energia 
extra. 

Esse excesso se transfor-
ma, dessa forma, em créditos 
para o morador. Daí que, nos 
períodos noturnos, quando 
não há geração de energia e 
a residência precisa consumir 
eletricidade do sistema públi-

Casa Térrea
Próximo Metrô  São Judas

Vaga - Totalmente Reformada

3 Dorms (1 Suite), Ótima Sala, Copa/Coz, 
Banheiro Com Banheira, Dep. Emp. ,

 Lavanderia, Quintal, Canil, Garagem p/ 4 
Autos, Aquecimento Central, Portões 

Automáticos e Cercas Elétricas. 

ACEITO IMÓVEL/ CARRO DE MENOR VALOR
PLANALTO IMÓVEIS -  AV. JABAQUARA, 2620

FONE:  2276-7676
CEL. 99169-6819

•URBANISMO

Comunidade da zona sul luta por 
preservação do Jardim Alfomares

tores Edir Sales (PSD), Gilberto 
Nascimento Jr. (PSC), Rodrigo 
Goulart (PSD) e o ex-vereador 
Gilberto Natalini (sem parti-
do), explica que o objetivo 
é ampliar o debate jurídico 
sobre a proposta, convidando 
representantes da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente, Procuradoria Geral 
do Município, além de repre-
sentantes da sociedade civil.

Para a vereadora, “áre-
as como a do Parque Alfo-
mares são consideradas pul-
mão para a cidade de São 

Paulo. Todos nós devemos 
lutas por nossas matas”.

Histórico
A briga no caso do Alfo-

mares se arrasta desde 2004. 
Naquele ano, a prefeitura 
aprovou a construção de um 
condomínio no local. A comu-
nidade se unir e entrou com  
uma Ação Pública para que 
o Jardim Alfomares se trans-
forme em um parque e seja 
preservado.

Foi realizada perícia no 
local, a partir do Processo 
Judicial, apontan do danos 

Uma disputa envolvendo 
Justiça, Prefeitura, construtora 
e comunidade está se arras-
tando por anos, na zona sul 
paulistana. Trata-se da discus-
são sobre o Parque Alfomares, 
uma área verde de 60 mil m2, 
com duas mil árvores e 62 es-
pécies de Mata Atlântica, em 
Santo Amaro. A Prefeitura ha-
via autorizado a construção de 
um empreendimento imobiliá-
rio no local, mas a comunidade 
se uniu, protestou e recorreu à 
Justiça que inicialmente deter-
minou a interrupção do proje-
to. Mas,por recurso, a obra foi 
novamente autorizada.

Essa semana, os vereado-
res que integram a CCJ (Comis-
são de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa) da Câ-
mara Municipal de São Paulo 
aprovaram um requerimento 
da vereadora Sandra Tadeu 
(DEM), que solicita a realiza-
ção de Audiência Pública sobre 
um projeto de lei que trata da 
criação do Parque Alfomares.

No documento, a presiden-
te da Comissão, que é autora 
do projeto, junto com os coau-

irreparáveis ao meio ambiente 
e à região. O juiz proferiu deci-
são pela nulidade do processo 
administrativo que culminou 
na cassação das licenças.

Mas, a construtora recor-
reu da decisão e o Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo autorizou a construção 
do condomínio. As obras fo-
ram iniciadas imediatamente, 
com a derrubada de algumas 
das árvores, apesar de haver 
recurso do Ministério Publico 
de SP junto ao STJ. Em 2008, 
o MP entrou com uma ação 
para a preservação do espaço 
de 60 mil metros quadrados 
e o processo ainda não foi 
julgado no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ).

No dia 16/11/2020, os mora-
dores viram a movimentação 
de caminhões e placas com as 
indicações da documentação 
da obra. Dois dias depois, a co-
munidade realizou uma mani-
festação em frente ao Jardim 
Alfomares e a Prefeitura, en-
tão, determinou a paralisação 
dos cortes das árvores para 
revisão documental. 

•SERVIÇOS

co coletivo, os créditos são 
compensados. 

“É um sistema moderno e 
inteligente. É por isso que a 
conta pode se aproximar de 
zero. Vários países do mundo 
estão investindo pesado nes-
se tipo de tecnologia”, relata. 

O consultor ainda explica 
que há linhas diretas e espe-
ciais de fi nanciamento para im-
plantar o sistema, com incen-
tivo por se tratar de energia 
limpa e sustentável. “Os juros 
são competitivos. E como a 
conta de luz será reduzida, há 
uma grande vantagem nesse 
investimento”, explica. “Sem 
falar que é uma opção ambien-
talmente correta e em sintonia 
com políticas de sustentabili-
dade que vêm sendo adotadas 
no mundo todo”. 

Para fazer uma simulação 
do custo de implantação e da 
redução da conta de energia 
em sua casa, condomínio, 
escritório ou comércio, con-
verse com o consultor Marcos 
Bariani pelo celular/WhatsApp 
(11) 94060-3786.

IMÓVEIS

ORAÇÕES
Oração à Santa Clara

Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo com tua vida de 
pobreza e oração, fazei que entregando-nos confi antes 

à Providência do Pai Celeste, no inteiro abandono, 
aceitemos serenamente sua Divina Vontade. Amém.

 Rezar 9 dias com 1 velas acesa 1 Ave Maria e,
 no último dia, deixar a vela acesa até o fi m. 

Fazer 3 pedidos, 2 impossíveis e 1 de negócios.
N. M.

AVISOS E EDITAIS

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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R. Caramuru, 431
Praça da Árvore
Ligue: 2640-3660

@cutcolorh@cutscolor

cutecolorhair.com.br

Novo 

site

no ar

•TURISMO E LAZER

Nova ferramenta virtual reúne dicas de 
cultura e lazer na Avenida Paulista

A ferramenta digital dis-
ponibiliza acesso a uma base 
ofi cial de dados do município 
de São Paulo, onde é possível 
encontrar uma série de infor-
mações sobre equipamentos 
públicos da cidade, que estão 
disponíveis em mais de 350 
camadas. A busca também 
pode ser feita por localidade 
e é, dessa forma, que se pode 
percorrer e conhecer, sem 
sair de casa, o que a Paulista 
tem a oferecer, como mu-
seus, parque, imóveis histó-
ricos, bibliotecas, teatros e 
outros espaços culturais. 

Em um mundo movido 
por aplicativos de GPS, onde 
os usuários podem conferir 
e encontrar locais e estabe-
lecimentos, visualizar rotas, 
estimar tempo de viagem, ob-
ter informações sobre o trân-
sito e até conferir horários 

de ônibus, o GeoSampa vai 
além e oferece, em formato 
3D, dados georreferenciados 
sobre a cidade de São Paulo. 
O interessado consegue loca-
lizar em formato aberto, por 
exemplo, onde estão instala-
dos todos os equipamentos 
culturais e de lazer na Avenida 
Paulista ou em qualquer outro 
endereço na cidade. 

Para ter acesso a todos 
esses dados, basta inserir o 
endereço na lupa disponível à 
esquerda do portal, e, logo à 
direita da tela, ativar a camada 
cultura. Feito isso, clicando nas 
respectivas abas, a plataforma 
apresentará no mapa digital 
um ícone referente ao equipa-
mento público com informa-
ções sobre nome, localização 
e o telefone para informações. 

Além disso, a viagem até 
o destino fi nal pode começar 

Em dezembro de 1891, a 
avenida Paulista era oficial-
mente aberta na capital. Com 
seus imponentes casarões, 
tinha cara de alameda e fazia 
uma importante ligação entre 
o centro antigo e os bairros 
que emergiam na zona sul 
paulistana, o caminho para 
Santo Amaro - que naquela 
época era um novo município. 

A avenida ao longo dos 
anos perdeu muitos de seus 
casarões, foi mudando de 
características e deixou de 
ser residência dos barões do 
café conforme a cidade se 
industrializava, se tornava 
cosmopolita região de servi-
ços e escritórios alocados em 
imensos arranha-céus.

Mas, aos poucos, até essa 
vocação se modifi cou e a cul-
tura ganhou espaço na aveni-
da, bem como o lazer , com 
cinemas, centros culturais, 
galerias de arte e a circulação 
de diferentes tribos e atração 
de turistas. 

Agora, na celebração dos 
130 anos, a Paulista ganhou 
uma ferramenta no portal 
Geosampa que vai facilitar a 
vida de quem quer conhecer 
cada detalhe de seus três qui-
lômetros de extensão.

Assim,s erá possível plane-
jar uma visita ou apenas fazer 
um tour virtual pelo endereço 
mais simbólico do município.

antes mesmo de sair de casa, 
pois a ferramenta, que reú-
ne imagens em 3D, permite 
realizar um passeio aéreo 
pela Avenida, ativando a aba 
Ortofoto 2017. 

Todos os dados hospeda-
dos no maior acervo sobre 
a cidade de São Paulo são 
oficiais e constantemente 
atualizados pelas secretarias 
responsáveis, entre elas Es-
porte, Transportes, Cultura, 
Verde e Segurança Urbana. 

130 anos
Fundada em 8 de dezem-

bro de 1891 e idealizada pelo 
engenheiro agrônomo Jo-
aquim Eugênio da Lima, a 
famosa Paulista foi uma das 
primeiras vias históricas a 
serem planejadas na cidade. 

Com um estilo arquite-
tônico de edificações que 
começaram a ser construídas 
no início do século XX, a Ave-
nida Paulista revolucionou a 
cidade e quebrou as tradições 
urbanísticas. 

Hoje, além de abrigar es-
paços culturais como o Masp, 
o Centro Cultural Fiesp, a 
Casa das Rosas, e ser palco 
de grandes eventos como o 
Réveillon e a Corrida de São 
Silvestre, ela é considerada 
também um ambiente demo-
crático, por ser o ponto focal 
das grandes manifestações 
que ocorrem no país.


