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Sesc Vila Mariana tem 
programação especial 
para curtir o verão
Página 4

Com doses insuficientes, vai 
começar vacinação de crianças

Página 2

Planetário do Ibirapuera tem 
novo espetáculo em cartaz: 
“Da Terra ao Universo”

Prefeitura cancela Carnaval de rua

Só em São Paulo, o Gover-
no de São Paulo avalia que 
serão necessárias mais de 8,5 
milhões de doses para imu-
nizar crianças de 5 a 11 anos. 

Mas, por enquanto, o Ministé-
rio da Saúde promete apenas 

1,2 milhões de doses para todo 
o país em primeira remessa a 

ser recebida em 13 de janeiro. 
Crianças com comorbidades 

serão priorizadas.  Página 3
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A Prefeitura anunciou 
o cancelamento do Carna-
val de Rua, com base em 
dados técnicos que apin-
tam para o crescimento 
de casos e contaminação 
da variente ômicron da 
Covid, para além do au-
mento também dos casos 
de gripe comum. Havia 
mais de 800 blocos ins-
critos para participar dos 
diferentes dias de evento, 
mas as próprias agremia-
ções já vinham anunciando 
desistência. Por enquanto, 
entretanto, a realização 
de desfiles das escolas de 
samba está mantida no 
Sambódromo, mas já há 
conversas previstas com a 
Liga das Escolas de Samba 
para decisão final sobre o 
tema. Protocolos devem 
ser anunciados. Página 3
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   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

Gripe ou Covid? Se tem sintomas,
faça o teste gratuitamente

As quase 500 unidades 
básicas de saúde espalhadas 
por toda a capital estão fa-
zendo testes rápidos de covid 
na população gratuitamente 
para avaliar qual síndrome 

respiratória aguda grave está 
atingindo mais a população 

da capital, em se tratando de 
casos sintomáticos.  Página 3
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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

•SOLIDARIEDADE

•LAZER E TURISMO

“Da Terra ao Universo” é o novo 
espetáculo do Planetário Ibirapuera
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Doe alimentos para desabrigados da 
Bahia na sede da Cruz Vermelha

Em solidariedade a milha-
res de famílias atingidas pelas 
fortes chuvas na Bahia, a Cruz 
Vermelha criou, ainda no fi nal 
de dezembro, uma campanha 
emergencial para ajudar as 
pessoas desabrigadas das 
mais de 100 cidades baianas.

 A sede da entidade vai 
contar com um posto de 
coleta que permanecerá de 
plantão por 24 horas nos pró-
ximos dias para arrecadar 
mantimentos não perecíveis, 
produtos de higiene pessoal 
e de limpeza, cobertores, 
roupas e garrafas de água po-
tável. Quem quiser também 
pode doar recursos finan-
ceiros pelo PIX sosbahia@

c r u z v e r m e l h a s p . o r g . b r .
Bruno Semino, diretor exe-

cutivo da Cruz Vermelha São 
Paulo, destaca alguns cuida-
dos que devem ser tomados 
para quem for fazer doações: 
observar a data de validade 
dos produtos doados e en-
tregar peças de vestuário e 
cobertores em embalagens 
plásticas e limpas. 

 Semino também explica 
que apesar dos trabalhos da 
CVSP terem como objetivo a 
população carente da Capi-
tal paulista, o momento pe-
diu uma mudança de rotina. 
“Acreditamos que podemos 
ajudar aquelas famílias neste 
momento de consternação 

e luta do povo baiano e, por 
isso, pedimos o apoio de em-
presários e moradores de São 
Paulo e Região Metropolitana 
para levarmos um pouco de 
ajuda a quem perdeu tudo”, 
afi rma. 

Planalto Paulista
As doações de roupas, ali-

mentos e outros produtos 
podem ser feitas no posto 
de coleta da CVSP que fi ca na 
sede da entidade na Avenida 
Moreira Guimarães, número 
699, no Planalto Paulista, divi-
sa com Moema/Indianópolis, 
na Zona Sul de São Paulo. 

O local vai funcionar em 
esquema de plantão por 24 
horas.

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

Happy hour com
sotaque italiano

HORÁRIOHORÁRIOHORÁRIO

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 

O Planetário Ibirapuera 
vai exibir o espetáculo “Da 
Terra Ao Universo”, uma 
viagem deslumbrante atra-
vés do espaço e do tempo 
que transmite, por meio de 
imagens e sons, o universo 
revelado pela ciência. Além 
de inundar a cúpula em pro-
jeção fulldome, cada sessão 
tem aproximadamente 35 mi-
nutos e é recomendada para 
público acima de 5 anos. As 
sessões ocorrerão na sexta-
-feira, sábado e domingo 
(7,8 e 9 de janeiro), em três 
horários em cada dia: às 13h, 
às 15h e às 17h. Os ingressos 
custam entre R$ 15,00 e R$ 
30,00 e podem ser adquiridos 
pelo site.

Ainda na sexta-feira (7), 
às 19h, o Planetário exibirá 
“Planetas do Universo”, es-
petáculo que faz uma refl e-
xão sobre as descobertas que 
mexem com a humanidade 
e que trazem à tona ques-
tões profundas dos seres 
humanos: será que estamos 
sozinhos no universo? Com 
duração de até 50 minutos, 
Planetas do Universo é gra-
tuito e livre para todas as 
idades. Já no sábado (8), às 
19h, o Planetário Ibirapuera 
apresentará “Olhar o Céu de 
São Paulo Outra Vez”, que 
destaca o céu de São Paulo, 
que há muito não se vê por 
causa da poluição luminosa 
e crescimento desenfreado 
da cidade.

No domingo (9), às 11h, 
a Urbia traz novamente o 
espetáculo infantil “Projeto 
Científi co”. A atração tem 35 
minutos de duração e, embo-
ra seja uma sessão infantil, é 
livre para todas as idades. A 
transmissão mostra a história 
de Neco e Silo, dois persona-
gens pré-adolescentes habi-
tantes do planeta Arconine, 
que acabam de ganhar um 
prêmio escolar por um proje-
to científi co sobre o Sistema 
Solar. Os ingressos custam 
R$20 (inteira) e R$10 (meia-

-entrada), com agendamento 
pelo mesmo site.

Vale ressaltar que o Plane-
tário Ibirapuera segue todos 
os protocolos de segurança 
do Plano São Paulo contra a 
Covid-19. O uso de máscara 
é obrigatório durante toda 
a sessão e não será permi-
tida a entrada de visitantes 
com alimentos e/ou bebidas 
para evitar a necessidade 
de retirada da máscara. É 
necessário chegar com ante-
cedência de 30 minutos e não 
é permitida a entrada após a 
abertura da sessão.

Em atendimento ao De-
creto nº 60.488, de 27 de 
agosto de 2021, para acesso 
ao local do evento é obri-
gatório a apresentação do 
comprovante de vacinação 
contra COVID-19, com no 
mínimo a primeira dose. O 
comprovante pode ser físico 
ou digital (disponível nos 
aplicativos conecte SUS, Pou-
patempo Digital e E-saúde 
SP).

Visita Guiada
Para quem deseja conhe-

cer a história e as curiosida-
des arquitetônicas por trás 
de um dos principais parques 
da capital paulista, a Urbia 
disponibiliza o IbiraTour, um 
circuito guiado realizado com 
apoio de carrinhos elétricos. 

Com duração de 45 minu-

tos, os carrinhos têm capa-
cidade para transportar até 
quatro pessoas por vez em 
um circuito sem pausas ou 
descidas durante o trajeto. 
O atendimento ocorre de 
segunda a sexta-feira, das 
10h às 18h. 

O passeio custa R$30, 
com opções de pagamento 
em dinheiro, crédito e débito. 
O ponto de embarque e de-
sembarque fi ca no Portão 4.

Arte/Exposições
Ainda no Parque, o Museu 

Afro Brasil abre das 11h às 
16h (com permanência até 
às 17h) e a entrada custa R$15 
(inteira) e R$7,50 (meia). 
Para adquirir os ingressos é 
necessário acessar a página 
do Museu Afro Brasil.

Centro de Visitantes
Para obter informações 

sobre a programação cultural 
do Ibirapuera, bem como as 
atividades esportivas e de 
lazer, basta comparecer ao 
Centro de Visitantes do Par-
que Ibirapuera. Com horário 
de funcionamento das 8h às 
18h, o espaço fi ca localizado 
no térreo da Escola Munici-
pal de Astrofísica, no salão 
de exposições temporárias, 
e conta com uma maquete 
com os principais pontos de 
interesse, painéis informati-
vos e monitores prestando 
informações.
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•SAÚDE

Vacinas para crianças devem 
chegar ao Brasil só em 13/01

•SAÚDE

Todas as UBS contam agora 
com testes rápidos de Covid

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 

Tem sintomas e não sabe 
se está com gripe, Covid ou 
outra enfermidade? Agora, 
em qualquer posto de saúde 
da rede municipal é possível 
fazer testes rápidos de antí-
geno para Covid. 

A Prefeitura anunciou a 
distribuição de 300 mil testes 
rápidos de antígeno no setor 
de triagem de todas as Uni-
geno no setor de triagem das 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), para identificar os 
casos positivos de Covid-19. 

O objetivo é fazer um le-
vantamento da proporção 
dos casos de influenza e de 
Covid-19 entre os sintomáti-
cos respiratórios da cidade. 
Desde o dia 30 de dezem-
bro, as UBSs, Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs), 
Assistências Médicas Am-
bulatoriais (AMAs), Pronto 
Atendimentos (PAs) e Pron-
tos-socorros (PSs) realizam 
também testes rápidos para 
infl uenza.

Os indivíduos com sinto-
mas respiratórios agudos, 
com pelo menos dois dos 
sintomas (febre, mesmo que 
referida, calafrios, dor de gar-
ganta, dor de cabeça, tosse, 
coriza, distúrbios olfativos ou 
degustativos), serão orienta-
dos a realizar o teste rápido e, 
em caso negativo para Covid, 
a pessoa deverá realizar o tes-
te rápido para o vírus infl uen-
za, causador da gripe. Caso o 
teste para Covid seja positivo, 
o cidadão será orientado a 
coletar o RT-PCR. Posterior-
mente, essas amostras serão 

cerca de 250 mil crianças por 
dia, além dos jovens e adultos 
que já vêm sendo imunizados 
nos 645 municípios contra 
a Covid-19. Há 5,2 mil locais 
de vacinação disponíveis em 
todo o estado, número que 
deverá ser ampliado com 
postos volantes em escolas 
da rede estadual.

Ainda de acordo com o 
Estado, toda a logística e in-
fraestrutura da Secretaria de 
Estado da Saúde está prepa-
rada para o início imediato 
da campanha para proteger 
crianças contra o coronavírus 
e que São Paulo aguarda o 
envio de imunizantes pediátri-
cos da Pfi zer por parte do Mi-
nistério da Saúde, aprovado 
desde 16 de dezembro pela 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária).

Previsão
De acordo com o Minis-

tério da Saúde, as primeiras 
doses de vacinas contra a do-
ença destinadas a crianças de 
5 a 11 anos deverão chegar ao 
Brasil no dia 13 de janeiro. Está 
prevista uma remessa de 1,2 
milhão de doses do imunizan-
te da Pfi zer - o único aprovado 
até o momento pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-

ria (Anvisa).
O Brasil receberá, no pri-

meiro trimestre de 2022, 20 
milhões de doses pediátricas 
destinadas a este público-
-alvo, que é de cerca de 20,5 
milhões de crianças. O Minis-
tério da Saúde receberá, ain-
da em janeiro, um lote de 3,74 
milhões de doses de vacina.

O esquema vacinal será 
com duas doses, com inter-
valo de oito semanas entre 
as aplicações. O tempo é su-
perior ao previsto na bula da 
vacina da Pfi zer. Na indicação 
da marca, as duas doses do 
imunizante poderiam ser apli-
cadas com três semanas de 
diferença.

Segundo o Ministério da 
Saúde, será preciso que a 
criança vá vacinar acompa-
nhada dos pais ou respon-
sáveis ou leve uma autoriza-
ção por escrito. O Ministério 
também recomendará uma 
ordem de prioridade, privile-
giando pessoas com comor-
bidades e com deficiências 
permanentes; indígenas e 
quilombolas; crianças que vi-
vem com pessoas com riscos 
de evoluir para quadros gra-
ves da covid-19; e em seguida 
crianças sem comorbidades.

Foi fi nalmente anunciada 
pelo Governo Federal a in-
clusão do público infantil - de 
5 a 11 anos - na Campanha 
Nacional de Vacinação. Entre-
tanto, ainda não há previsão 
de início da imunização des-
se público porque as doses 
da vacina Pfizer, que tem 
edição pediátrica especial e 
diferenciada, ainda não estão 
disponíveis. 

Paralelamente, o Gover-
no do Estado de São Paulo 
anunciou na quarta, 5, que 
está pronto para iniciar a va-
cinação das crianças entre 5 
e 11 anos de idade contra a 
COVID-19, com capacidade de 
imunização estadual permite 
que todas as 4,3 milhões de 
crianças com idade entre 5 e 
11 anos tomem pelo menos 
uma dose em, no máximo, 
três semanas. Vale destacar 
que o Ministério da Saúde 
só está prometendo, por en-
quanto, 20 milhões de doses 
para todo o país: consideran-
do que cada criança terá que 
receber reforço, só em São 
Paulo, em tese, seriam mais 
de 8,5 milhões de doses. 

“O Governo de São Paulo 
já defi niu e tem pronto o seu 
plano para vacinar todas as 
crianças do estado entre 5 
e 11 anos”, declarou Doria. 
“Temos a vacina infantil con-
tra a COVID-19 aprovada há 
quase um mês pela Anvisa. 
Por ações deliberadamente 
protelatórias, o Ministério da 
Saúde ainda não disponibili-
zou a vacina para que as crian-
ças possam ser imunizadas”, 
reforçou.

A capacidade da vacinação 
infantil em São Paulo é de 

encaminhadas ao Instituto 
Butantan, para genotipagem 
da variante circulante.

“Vamos fazer essa ampla 
testagem nas próximas duas 
semanas, o que nos possibili-
tará ter uma visão mais clara 
sobre o comportamento das 
doenças na capital. Estamos 
acompanhando os números 
de perto, para que possamos 
prestar a melhor assistência 
para a população”, diz o se-
cretário municipal da Saúde, 
Edson Aparecido.

A SMS lembra que, des-
de o dia 16 de dezembro de 
2021, os testes rápidos de 
antígeno começaram a ser 
realizados nas UPAs, AMAS, 
PAs e PSs. A medida contribui 
para identifi car os casos com 
maior rapidez e ter um melhor 
acompanhamento dos pacien-
tes na cidade de São Paulo.

Em dezembro de 2021 
foram registrados 286.858 
atendimentos a pessoas com 
quadro respiratório. Destes, 
133.501 eram suspeitos de 
Covid-19. Em novembro de 

2021, foi registrado um total 
de 111.949 atendimentos de 
pessoas com sintomas gripais, 
sendo 56.220 suspeitos de 
Covid-19.

Em janeiro deste ano, até 
o dia 3, foram realizados 
20.333 atendimentos a pes-
soas com sintomas respira-
tórios, sendo 11.585 suspeitos 
de Covid-19.

Desde 2020, para todos os 
casos de Srag hospitalizados, 
são coletadas amostras para 
pesquisa do vírus infl uenza e 
Sars-CoV-2. Dados do Sistema 
de Vigilância Epidemiológica 
da Gripe (Sivep-Gripe) indica-
ram 24 registros de Srag com 
coinfecção de influenza e 
Covid-19, considerando a me-
todologia RT-PCR detectável 
para ambos os vírus.

Para auxiliar no atendi-
mento de casos, a SMS dis-
ponibiliza suas 469 Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs), 
que estão com agendamento 
aberto para atender à popu-
lação que está procurando 
pelas AMAs e UPAs.

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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•CORONAVÍRUS

Prefeitura cancela Carnaval de rua mas 
deve manter desfi les no Sambódromo

secretário das Subprefeituras, 
Alexandre Modonezi.

Desfi les
Para realização dos desfi les 

das escolas de samba serão 
elaborados protocolos sanitá-
rios em conjunto com a Liga 
das Escolas de Samba. “Vamos 

construir um protocolo como 
construímos com outras ativi-
dades. Acabamos de fazer um 
para São Silvestre e ela foi co-
berta de sucesso, com o cum-
primento de tudo aquilo que a 
Vigilância Sanitária exigiu para 
realização do evento. Inclusive 

A decisão de cancelar o 
Carnaval de Rua de São Paulo 
foi anunciada pelo prefeito 
Ricardo Nunes na quinta, 6 
de janeiro. Segundo a Prefei-
tura, a confirmação da não 
realização da festa foi feita 
com base em dados técnicos 
apresentados pela Vigilância 
Sanitária sobre o crescimento 
de casos e contaminação da 
variante ômicron e do surto de 
gripe na capital paulista. Já os 
desfi les das escolas de samba 
serão tema de discussão entre 
representantes da Prefeitura 
e da Liga das Escola de Samba 
para defi nição de protocolos a 
serem seguidos.

Para o prefeito, a decisão 
de não permitir as folias de 
rua foi tomada prevalecendo a 
orientação das autoridades de 
saúde. “Demonstramos total 
transparência no anúncio do 
cancelamento com a apresen-
tação dos dados preocupantes 
do cenário epidemiológico na 
cidade. Existia uma proposta 
de se fazer um carnaval con-
trolado com o Passaporte da 
Vacina em ambientes grandes 
e abertos como o autódromo, 
mas também está descartada 
essa possibilidade”.

“No ponto de vista legal, 
não existe nenhuma impli-
cação. Em toda aprovação 
e publicação dos blocos foi 
deixado claro que a realização 
das atividades estava con-
dicionada a autorização da 
Vigilância Sanitária. Em todo 
momento a gente reforçou 
isso. O patrocinador não de-
positou o recurso”, explicou o 

com os corredores iniciando a 
corrida com máscara”, expli-
cou o secretário municipal da 
Saúde, Edson Aparecido.

O secretário também des-
tacou que existem pontos sen-
síveis para serem superados. 
“Por exemplo, a concentração 
antes da entrada no Sambó-
dromo e em relação a concen-
tração que acontece durante 
os ensaios”, completou.

Passaporte da Vacina
A partir da próxima segun-

da-feira (10) todos os eventos 
da capital deverão exigir o 
Passaporte da Vacina.

“Tínhamos um protocolo 
inicial que apontava que even-
tos com mais de 500 pessoas 
deveriam exigir o passaporte. 
Estamos fazendo essa alte-
ração em função do quadro 
epidemiológico que a cidade 
vive hoje. Enquanto existir 
esse quadro de ascensão da 
ômicron na cidade, vamos 
exigir para qualquer evento a 
necessidade do passaporte”, 
finalizou o secretário Edson 
Aparecido.

O aumento do número 
de pacientes com síndromes 
gripais vem sendo gradativo 
nos últimos dias. A rede de 
Saúde, por exemplo, apontou 
que ontem, quarta-feira, 53 
mil pacientes procuraram os 
serviços com sintomas respi-
ratórios. Por conta desse nú-
mero elevado de novos casos, 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e unidades de As-
sistência Médica Ambulatorial 
(AMAs) também estão abertas 
aos sábados.

Sesc Vila Mariana 
estimula uso de bike 

Verão dá vontade de sair, 
encontrar pessoas, passear, 
praticar exercícios e expe-
rimentar coisas novas que 
podem marcar tanto a gente, 
que fi cam na nossa rotina por 
todo o ano. A edição de 2022 
do Sesc Verão, que acontece 
desde 4 de janeiro e vai até 
13 de fevereiro, é sobre isso.   
Com o slogan “Lazer levado a 
sério”, a proposta da 27ª Edi-
ção da campanha é te convidar 
a pensar sobre a importância 
do lazer no seu cotidiano e 
reforçar o lugar do Sesc como 
um espaço que favorece o di-
reito ao lazer, de forma ampla, 
plural, com respeito, cuidado, 
segurança, para pessoas de 
todos os perfi s.   

Confira a seguir parte da 
programação, que este ano 
tem como foco o uso de bi-
cicletas. Em nosso site - jor-
nalzonasul.com.br - está a 
programação completa.

Aprendendo a pedalar!
Sempre é tempo de apren-

der a andar de bicicleta! O 
público, a partir de 3 anos de 
idade, poderá experimentar 
a prática, com bicicletas de 
diferentes tamanhos – e sem 
as rodinhas, para permitir o 
desenvolvimento do equilí-
brio e da autonomia no pedal.

Inscrições no local por or-
dem de chegada. Vagas limi-
tadas. De 8/1 a 16/1, sábados 
e domingos, das 11h às 16h. 
Praça Externa . Grátis | Livre – 
recomendado acima de 3 anos

De bike com mulheres e 
LGBTQIA+: rotas da diversida-
de e território em São Paulo

Serão realizados três rotei-

ros de bike, conduzidos por 
mulheres e LGBTQIA+, que 
contam histórias da cidade de 
São Paulo atravessadas por 
visibilidades e invisibilidades 
de corpos, culturas, artes e 
territórios. Inscrições nos dias 
5, 19 e 26/1, às 14h, em inscri-
coes.sescsp.org.br Roteiros 
em 16 e 30/1, e 6/2 – Para 
consultar detalhes de cada 
roteiro, acesse: De bike com 
mulheres e LGBTQIA+. De 16/1 
a 6/2, domingos, das 9h às 
12h (concentração às 8h30). 
Entrada da Unidade. Grátis | 
Acima de 18 anos 

Criando roteiros de bici-
cleta: olhares para a diversi-
dade e o território

Em três encontros online 
na Plataforma Zoom, o públi-
co é convidado a pensar, pes-
quisar e estruturar roteiros 
de bicicleta contando histó-
rias sobre lugares, pessoas e 
acontecimentos da região da 
Vila Mariana. Vagas limitadas. 
Inscrições a partir de 5/1, às 
14h, em inscricoes.sescsp.org.
br. De 19/1 a 2/2, quartas, às 
19h. Plataforma Zoom . Grátis 
| 16 anos 

Monte sua bicicleta de 
equilíbrio infantil

Nesta ação você poderá 
montar e personalizar uma 
bicicleta de equilíbrio feita em 
madeira. A bicicleta de equi-
líbrio não possui pedal. Nela 
a criança vai desenvolvendo 
autonomia e confi ança. Vagas 
limitadas. Inscrições a partir 
de 12/1, às 14h, em inscricoes.
sescsp.org.br Dias 22/1 e 23/1, 
sábado e domingo, às 14h. 
Grátis | Acima de 18 anos 
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•U8RBANISMO

Operação Urbana completa 20 anos

viárias na região como a Ponte 
Octávio Frias de Oliveira, mais 
conhecida como Estaiada, o Via-
duto Dr. Lino de Moraes Leme e 
os prolongamentos das Aveni-
das Jornalista Roberto Marinho 
(Via Parque) e Chucri Zaidan.

 A Operação Urbana atua 
ainda para melhorar as condi-
ções de drenagem ao canalizar 
os córregos Pinheirinho e trecho 
do Água Espraiada. Para ga-
rantir ampliar o acesso a áreas 
verdes, foram entregues o Par-
que Chuvisco e a Área de Lazer 
Pedro Bueno.

 Com um novo leilão de CE-
PACs, em data a ser defi nida, a 
Prefeitura pretende arrecadar 
os recursos necessários para 
fi nalizar as obras em andamento 
na área da Operação Urbana, 
isto é, os prolongamentos da 
Avenida Jornalista Roberto Ma-

rinho (demais trechos) e Chucri 
Zaidan (túnel sob a Rua José 
Guerra), além de empreendi-
mentos para moradia popular.

 Além disso, a captação per-
mitirá que a Prefeitura inicie 
as seguintes obras previstas: 
vias locais do Brooklin (sistema 
viário lateral à atual Avenida 
Jornalista Roberto Marinho 
entre as Avenidas Luis Carlos 
Berrini e Washington Luís para 
distribuição de tráfego local), 
drenagem da Bacia do Cordeiro 
e outros conjuntos habitacionais 
para a população da região des-
sa Operação Urbana.

 O que são 
Operações Urbanas?

As Operações Urbanas são 
instrumentos regulamentados 
pelo Plano Diretor e aprovados 
mediante lei municipal que esta-
belecem regras urbanísticas es-

Neste mês de dezembro, a 
Operação Urbana Consorciada 
Água Espraiada (OUCAE) com-
pleta 20 anos. Ela é a pioneira 
das Operações Urbanas de São 
Paulo que passaram a arrecadar 
recursos com a venda de títulos 
mobiliários (CEPACs) para fi nan-
ciar obras na cidade. Até o mo-
mento, a OUCAE investiu R� 3,8 
bilhões em moradias populares, 
obras no sistema viário, canali-
zação de córregos, novas áreas 
de lazer e desapropriações nos 
distritos de Jabaquara, Campo 
Belo, Itaim Bibi, Morumbi, Vila 
Andrade e Santo Amaro.

 A OUCAE surgiu com o obje-
tivo de requalifi car a região das 
Avenidas Chucri Zaidan e Jorna-
lista Roberto Marinho, parte da 
Marginal Pinheiros e a área ao 
longo do córrego Jabaquara. 
Ela foi criada pela Lei nº 13.260 
de 28 de dezembro de 2001, 
parcialmente alterada pelas Leis 
nº 15.416/2011 e nº 16.975/2018 e 
regulamentada pelo Decreto nº 
53.364/2012.

A Operação Urbana Con-
sorciada Água Espraiada tem 
a questão habitacional como 
enfoque principal de suas inter-
venções. Até o momento, mais 
de 1,8 mil unidades habitacionais 
foram entregues. Os conjuntos 
Gutemberg, Jardim Edite I e 
II, Corruíras, Estevão Baião e 
o Residencial Pérola Byington 
são exemplos de realizações 
para a cidade viabilizadas pela 
venda de potencial construtivo 
(CEPACs). A expectativa do 
Município é entregar mais 7,5 
mil apartamentos de moradia 
popular até a conclusão da Ope-
ração Urbana.

 Também são resultados 
da OUCAE importantes obras 

pecífi cas e incentivos para uma 
determinada área da cidade.

Seu objetivo é induzir o de-
senvolvimento de diversas regi-
ões por meio da construção de 
moradias populares, requalifi ca-
ção de vias e calçadas, implan-
tação de áreas verdes, entre 
outras intervenções.

 Quantas Operações 
Urbanas existem na cidade?

Atualmente a cidade de São 
Paulo conta com quatro Ope-
rações Urbanas: Água Branca, 
Água Espraiada, Faria Lima e 
Centro.

As três primeiras são do 
tipo consorciada. Já a Operação 
Urbana Centro trabalha de uma 
forma diferente, estabelecendo 
contrapartidas fi nanceiras (ou-
torga onerosa) aos empreende-
dores privados para arrecadar 
recursos e colocar suas ações 
em prática.

 O que são CEPACs?
Os CEPACs (Certifi cados de 

Potencial Adicional de Cons-
trução) são títulos imobiliários 
adquiridos por interessados em 
construir edifi cações acima do 
potencial construtivo estabe-
lecido para a região. O dinhei-
ro arrecadado pela Prefeitura 
por meio desse instrumento é 
destinado, exclusivamente, à 
execução de obras de infraes-
trutura e melhorias na região da 
Operação Urbana.

 Qual a função de 
um Grupo de Gestão de 

Operação Urbana?
Para fiscalizar a maneira 

como são investidos os recursos 
arrecadados, a legislação prevê 
que cada Operação Urbana 
tenha seu próprio conselho 
gestor, composto por membros 
do setor público e da sociedade 

COMPRO
Cédulas e Moedas
ANTIGAS

Nacionais e 
estrangeiras
Fone/WhatsApp

(11) 94117-2333
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EMPREGOS
•CULTURA

Fachada do Museu do Ipiranga 
deve ser concluída em janeiro

esse dinheiro, há a restituição 
total do valor no momento da 
declaração do imposto no pró-
ximo ano”, explica.

Quem utiliza o modelo com-
pleto de declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física poderá 
destinar até 6% do imposto de-
vido para o museu, reduzindo 
o imposto a pagar ou aumen-
tando o imposto a restituir. A 
destinação terá o pagamento 
facilitado via cartão de crédito, 
boleto bancário ou Pix por um 
site exclusivo da parceria com a 
Abrace uma Causa, plataforma 
de doação digital que conecta 
potenciais doadores a iniciativas 
de cunho cultural e social.

Aqueles que apoiarem o 
projeto do Museu do Ipiranga 
ainda em 2021 poderão ter 100% 
do valor recuperado ao utilizar o 
recibo da doação na Declaração 
de IR de 2022. Os nomes dos do-
adores serão reconhecidos em 
agradecimento nas futuras ins-
talações do museu. A intenção é 
que, futuramente, a campanha 
seja de âmbito nacional.

Para Koh, o Museu do Ipi-
ranga é uma das extensões 
universitárias que estão mais 

próximas da população e repre-
sentam esta relação entre a USP 
e a sociedade. “Depois de tanto 
tempo fechado, estamos vendo 
essa junção de esforços para 
captar recursos de um projeto 
tão importante, em sua reta 
fi nal”, diz. “Essa reinauguração 
vai engrandecer ainda mais 
nossa universidade, que segue 
inspirando confi ança e é um or-
gulho para a população paulista. 
Eu que estudei e sigo fazendo 
parte, atuando como servidor, 
sinto muito orgulho”, considera.

A campanha Juntos pelo 
Museu foi lançada em setem
 bro deste ano e arrecadou cerca 
de R$ 50 mil. Até o fi m do ano, a 
expectativa é que mais doações 
sejam angariadas, visto que a 
restituição integral do valor viria 
já no primeiro semestre do ano 
que vem, entre março e abril, 
com a declaração do Imposto 
de Renda de 2021.

Também atuando na Procu-
radoria Geral da Universidade, 
Boanerges Fonseca foi moti-
vado a doar para a campanha 
depois que teve contato com o 
projeto do Novo Museu. “Pude 
acompanhar um pouco do que 

O perfi l ofi cial do Museu do 
Ipiranga já anunciou : as obras 
de restauro e ampliação do 
Museu do Ipiranga estão na 
reta fi nal. Todas as fachadas já 
estão prontas - só está faltando 
a parte central da face norte 
(aquela que fi ca de frente para 
o jardim), e que deve ser fi nali-
zada em janeiro. 

Nesse torreão central, a res-
tauração inclui a aplicação de 
massa fina, a modelagem das 
colunas e recuperação dos or-
namentos. Estão sendo feitas 
ainda a pintura e o assentamen-
to de ladrilhos hidráulicos das 
cimalhas, que são uma espécie 
de arremate no alto do prédio, 
que oculta o telhado e impede 
que as águas escorram pelas 
paredes. 

Embaixadores
Paralelamente, continuam 

as ações para arrecadar recur-
sos para o Museu. 

“É como um empréstimo 
para a USP, com a certeza de 
que o recurso público está sen-
do direcionado para um projeto 
em que acreditamos. É uma 
oportunidade: poder escolher 
para onde vai o meu imposto.” 

Assim o servidor técnico-
-administrativo da Procuradoria 
Geral da Universidade, Omar 
Hong Koh, defi ne a doação que 
fez para a campanha Juntos 
pelo Museu para apoiar a ini-
ciativa de restauro e ampliação 
do edifício-monumento do Mu-
seu do Ipiranga. Koh é um dos 
“embaixadores” da campanha 
que buscam incentivar que do-
centes e funcionários da USP 
façam suas doações. “A própria 
palavra ‘doação’ não é bem 
adequada, pois não vou perder 

está sendo feito e fiquei im-
pressionado com a excelência 
e seriedade do trabalho. Isso 
foi determinante para eu con-
tribuir”, comenta. Ele assegura 
que o processo de doação foi 
muito fácil. “Fiz a simulação 
para chegar ao valor que cabia 
no meu orçamento até o ressar-
cimento e realizei o pagamento 
via Pix”, explica. E dá a dica: 
“Assim que abrir o processo 
de declaração do Imposto de 
Renda, o quanto antes você 
declarar, mais à frente na fi la de 
restituição você fi ca”.

Assim como Koh e Fonseca, 
outros funcionários da USP se 
engajaram positivamente na 
campanha. É o caso de Sandra 
Campos e Márcio Gordella, am-
bos do Departamento de Admi-
nistração da Coordenadoria de 
Administração Geral (Codage). 
“Nossa relação com o Museu do 
Ipiranga antecede a USP. Todos 
nós visitamos essa instituição 
com a escola e pudemos apren-
der muito com ela”, comenta 
Sandra. “É um patrimônio de 
todos nós, brasileiros”, resu-
me. Para Gordella, a prática da 
doação não é muito comum em 
nosso país “principalmente para 
a cultura, que, muitas vezes, não 
é vista como essencial”.

Claudia Toni, analista aca-
dêmica e assessora do Escri-
tório de Desenvolvimento de 
Parcerias (DePar) da USP, foi 
a primeira pessoa a realizar a 
doação via IRPF para o Museu 
do Ipiranga. Ela acredita que “as 
pessoas têm medo no começo, 
mas depois que recebem o 
ressarcimento e percebem que 
dá certo, fi cam tranquilas para 
fazer mais vezes”. 
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