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Novo restaurante traz para a 
Vila Clementino o verdadeiro 
sabor da culinária nordestina
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Vacinas começam a ser aplicadas 
em crianças com comorbidades 
na próxima segunda, 17

Linha Ouro: dez anos em obras
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A expectativa é de que 
até o fi nal desse ano, quan-
do se completam dez anos 
desde o início das obras, 
a Linha 17 Ouro entre em 
operação. Mas, essa se-
mana uma viga desabou 
sobre os trilhos vizinhos da 
CPTM. O metrô, entretan-
to, garante que o acidente 
não causará novos atra-
sos. O projeto original da 
Linha Ouro previa diversas 
estações no Jabaquara, 
bairros do Jardim Oriental 
e Cidade Leonor, mas dos 
18km projetados menos 
de 8km serão implantados 
nesse trecho prioritário. A 
ligação do Aeroporto com 
a malha ferroviária se dará 
nas estações Campo Belo 
(Linha Lilás do metrô) e 
Morumbi (linha Esmeral-
da da CPTM). P����� 5

23 de Maio terá 
corredor para motos

A Companhia de Engenha-
ria de Tráfego vai fazer uma 
nova experiência em criar 
um corredor exclusivo para 
motociclistas na Avenida 23 
de Maio. As faixas já foram 
apagadas e a expectativa é 
de que o corredor, delimi-
tado por faixas azuis, será 
implantado até dia 24 de 
janeiro. O objetivo é garantir 
mais segurança, sem atra-
palhar a fluidez.  P����� 6

Antenas poderão ser 
instaladas até em 
imóveis tombados

Foi sancionada essa se-
mana a Lei das Antenas, 
que vai flexibilizar regras 
para instalação de equipa-
mentos para ampliar o al-
cance de internet na cida-
de. A nova lei permite os 
equipamentos em qualquer 
rua, em imóveis de diferen-
tes portes e até mesmo em 
bens tombados.  P����� 5
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M E I O A M B I E N T E
Plástico: vilão ou herói da vida moderna?

Difícil imaginar um mundo 
moderno sem o uso do plás-
tico - que está presente tanto 
em grandes eletrodomésticos, 
veículos, maquinários indus-
triais quanto em pequenas 
utilidades essenciais para a 
vida cotidiana, como potes, 
embalagens, descartáveis es-
senciais para garantir higiene 
e saúde. 

Mas, o excesso do uso e, 
principalmente, o descarte 
incorreto podem transformar 
o plástico em um grande po-
luidor do planeta. 

O plástico pode levar de 
450 anos a 1000 anos para se 
desintegrar no meio ambiente 
e estudiosos de todo o planeta 
já apontam o risco de haver 
mais plástico do que peixes 
nos oceanos até 2050. 

Cenário 
nacional

Ainda antes da pandemia, 
em 2019, a um estudo do  Fun-
do Mundial para a Natureza 
(WWF, sigla em inglês) apon-
tava que o Brasil é o 4º maior 
produtor de lixo plástico do 
mundo, atrás apenas de Esta-
dos Unidos, China e Índia. O 
país também é um dos menos 
recicla este tipo de resíduo. 

O Brasil produz mais de 11 
milhões de toneladas de lixo 
plástico por ano e, na média, 
cada brasileiro produz 1 kg de 
lixo plástico por semana

O pior, entretanto, é saber 
que 2,4 milhões de toneladas 
de plástico são descartadas 
de forma irregular pelo país. 
E é triste também saber que 
quase 8 milhões de toneladas 
desse material são destinadas 
a aterros, quando poderiam 
ser recicladas ou reutilizadas 
e voltar à economia, evitando  
ocupação de espaço, uso de 
energia e água na industriali-
zação de novos itens, além de 
gastos de petróleo - matéria 
usada na produção do plástico. 

O Brasil é um dos países 

que menos recicla no mundo 
� cando atrás de Yêmen e Síria 
e bem abaixo da média mun-
dial que é de 9%. Dentre os 
maiores geradores de lixo plás-
tico, é o que menos recicla,m 
pelos dados do WWF.

Como mudar essa realida-
de e atingir o equilíbrio? A 
resposta é simples: bom senso 
no uso e cuidado no descarte. 

Há algumas dicas que po-
dem esclarecer e facilitar a 
vida de quem quer continuar 
aproveitando a praticidade e 
outras benefícios do uso do 
plástico sem entretanto pre-
judicar o meio ambiente, a 
saúde do planeta e até mesmo 
a limpeza urbana. 

Recusar sempre 
que possível

O plástico pode ser  es-
sencial na vida moderna mas 
nem todo plástico é indispen-
sável. A lei que determinou a 
cobrança por sacolinhas em 
pontos de venda demonstrou 
que havia um exagero por 
parte de muitos consumidores 
que solicitavam quantidade 
excessiva delas. O resultado, 
muitas vezes, era o descarte 
irregular pelas ruas, praias, 
pontos turísticos... 

Sacos e sacolinhas podem 
ser usados para acondicionar 
corretamente o lixo, desde que 
sem exagerar no volume ou 
peso e que não sejam deposi-
tados nelas itens perfurocor-
tantes, como pedaços de vidro, 
espetos de churrasco e outros. 

Recuse também, sempre 
que possível, bandejas de iso-
por, sacolinhas de lojas, brin-
des plásticos que não tenham 
uso signi� cativo, embalagens 
desnecessárias. 

Quando usar 
descartáveis

Objetos de uso único po-
dem ser essenciais para a so-
ciedade por conta da necessi-
dade de higiene. Na pandemia, 

o uso de descartáveis para evi-
tar o contágio pelo coronaví-
rus foi importante. Máscaras, 
roupas médicas, mas também 
copos e talheres plásticos se 
mostraram maneiras práticas 
e baratas de não compartilhar 
objetos cotidianos. 

É importante que todos 
esses itens sejam descartados 
corretamente no lixo comum, 
para não comprometer esse 
processo de higienização am-
biente. Descartar máscaras em 
vias públicas, por exemplo, é 
perigoso à saúde pública.

Vale ressaltar, entretanto, 
que muitas vezes é possível 
recusar esses descartáveis - 
seja por estar em um ambiente 
doméstico seja porque eles são 
realmente desnecessários. 

Canudos e mexedores plás-
ticos são bons exemplos. No 
caso do mexedor, basta colocar 
o açúcar ou adoçante antes 
da bebida que já há mistura 
sem necessidade de uso do 
mexedor. Ou use e higienize 
adequadamente as colheres, 
copos e outros objetos. 

Reutilizar 
e reciclar

Boa parte do plástico que 
chega às nossas casas e escri-
tórios cotidianamente podem 
muito bem ser reaproveitados. 

Potes de temperos, de mo-
lhos, de sorvete ou mesmo de 
produtos de limpeza podem 
ser novamente usados com-
prando apenas o “re� l”;

Em muitos empórios e lo-
jas, é possível levar a própria 
embalagem e preenchê-la com 
grãos (arroz, feijão, lentilha...), 
temperos (sal, ervas secas, etc), 

Em casa também é possível 
fazer esse tipo de reaprovei-
tamento, usando embalagens 
plásticas para armazenar, con-
gelar ou mesmo transforma-las 
com artesanato em brinquedos, 
porta-coisas, vasos, embala-
gens de presentes e tudo mais 
que a imaginação permitir - a 

Represa de Guarapiranga tem até museu com lixo recolhido
Em 2021, a falta de chuvas 

gerou diversos problemas para 
os brasileiros - do aumento 
no valor da conta de energia 
elétrica a aumento no preço 
de alimentos por safras com-
prometidas. 

Na capital paulista e cidades 
próximas, o comprometimen-
to de represas que abastecem 
a capital ainda gera o risco 
de racionamento no forne-
cimento de água potável à 
população. 

Nesse início de 2022, Pre-
feitura de São Paulo e Sabesp, 
a concessionária de água e 
esgoto que abastece a capi-
tal,  se uniram para  anunciar 
obras para melhorar também 

a qualidade da água da Gua-
rapiranga, com tratamento de 
esgoto e saneamento básico.

Mas, é importante lembrar 
que o despejo de esgoto não é 
a única razão do comprome-
timento da qualidade da água 
da Represa de Guarapiranga 
- o descarte irregular de lixo 
tanto diretamente no próprio 
manancial quanto em outras 
partes da cidade gera poluição 
daquelas águas fundamentais 
para o abastecimento da po-
pulação. 

Sujeira irregularmente des-
cartada nas ruas, praças, beiras 
de córrego de toda a cidade 
podem ser levados para lá 
pelas chuvas e curso dos rios. 

O problema vem se agra-
vando desde a década de 1980, 
principalmente, com a po-
luição comprometendo até a 
qualidade e a quantidade de 
água do reservatório e fazendo 
com que fosse necessário o 
aumento no uso de produtos 
químicos utilizados no pro-
cesso de tratamento da água, 
na Estação de Tratamento 
de Água Alto da Boa Vista e 
aumentando os custos envol-
vidos nesse tratamento.

Ou seja, o resto de comida 
que um cidadão coloca displi-
centemente sobre uma lixeira 
já lotada em uma rua da Vila 
Mariana pode acabar na re-
presa. Assim como um saco 

de lixo doméstico deixado na 
beira de um córrego também 
irá comprometer a qualidade 
das águas paulistanas. 

A importância de descartar 
todo e qualquer resíduo cor-
retamente é tão grande que o 
Parque Ecológico da Guarapi-
ranga - parque público aberto 
à visitação popular - conta até 
com um Museu do Lixo. 

Estão expostas 300 peças 
inusitadas e até eletrodomés-
ticos antigos, todos retirados 
de dentro da represa. Há brin-
quedos, aparelhos de televisão 
e até mesmo um carro.

O Museu existe desde 2000 
e foi criado para conscientizar 
as pessoas a não jogar lixo 
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internet traz diversas dicas e 
tutoriais nesse sentido. 

Mas, boa parte do plástico 
que vem do supermercado 
também pode voltar à econo-
mia por meio da reciclagem. 
O processo pode tanto trans-
formar o plástico em novas 
embalagens como em outros 
diferentes produtos. Garrafas 
pet, por exemplo, servem de 
matéria prima até para cami-
setas esportivas. 

A Abiplast - Associação 
Brasileira da Indústria do Plás-
tico - aponta que a reciclagem 
de plástico no Brasil. vem cres-
cendo e contesta alguns dados 
do Estudo apresentado pelo 
WWF. Segundo a entidade, a 
reciclagem do plástico no país 
já atinge 24%. 

De qualquer forma, esse 
índice ainda está bem abaixo 
daquele atingido pela reci-
clagem de alumínio - que em 
território brasileiro já chega de 
98%, um dos maiores índices 
no planeta.  Vale destacar que 
a reciclagem do alumínio atin-
ge níveis altos porque o valor 
pago a catadores pelo quilo do 
alumínio vale a pena - pode 
ultrapassar R$ 10 em alguns 
pontos do país, enquanto o 
plástico tem valor bem menor 
e ocupa mais espaço. 

Alguns tipos de plástico - 

como é o caso do isopor - são 
ainda mais difíceis de garantir 
a reciclagem. Seja pelo volume 
ocupado, processo complexo 
e caro ou pelo valor pago por 
esse tipo de material.

Cidade 
preparada

A cidade de São Paulo conta 
com centrais de triagem de 
recicláveis, coleta seletiva em 
todos os distritos da capital, 
Pontos de Entrega Voluntária 
e contêineres espalhados pela 
cidade, cooperativas de cata-
dores organizadas e cadastra-
das junto à Prefeitura.

En� m, a cidade tem com-
pleta infraestrutura para que 
o plástico seja encaminhado 
para a reciclagem e volte a 
fazer parte da economia.

Para encaminhar o plástico 
- assim como o metal, o vidro 
e o papel - para o processo de 
reciclagem, basta colocar todo 
material em um único saco 
bem fechado e disponibilizar 
para a coleta seletiva. 

Nas zonas sul e leste da 
cidade, a coleta de lixo tradi-
cional, bem como a seletiva, 
são serviços prestados pela 
concessionária Ecourbis Am-
biental. Para saber o horário 
em que as equipes passam em 
sua rua, basta acessar: ecour-

bis.com.br/coleta/index.html

Logística 
reversa

A conscientização do con-
sumidor é o principal caminho 
para ampliar a reciclagem e o 
reaproveitamento do plástico 
no Brasil e no mundo.  Mas, 
também será preciso ampliar 
as políticas de Logística Re-
versa, ou seja, responsabilizar 
a indústria para que se respon-
sabilize pela redução do plás-
tico de uso único, destinação 
correta e reciclagem. 

Algumas empresas de re-
frigerantes, por exemplo, já 
estão voltando a oferecer em-
balagens retornáveis. Garantir 
benefícios para consumidores 
ou catadores de recicláveis é 
outra frente de ação essencial, 
bem como a redução de im-
postos sobre produtos feitos a 
partir da reciclagem. 

Cada cidadão pode contri-
buir também nesses processos, 
contatando empresas e esti-
mulando práticas de logística 
reversa, desenvolvimento de 
embalagens reaproveitáveis, 
inovações no design dos pro-
dutos e se engajando em ações 
para garantir que o plástico 
- bem como outros resíduos 
- tenham sempre destinação 
correta. 

em lugares inapropriados. Na 
época, um mutirão retirou da 
represa 10 toneladas de lixo.

A intenção é lembrar os 
visitantes que inúmeros ma-
teriais demoram centenas de 
anos para se decompor. E todo 
lixo jogado nas represas e rios 

pode gerar vários problemas, 
como alagamentos, entupi-
mentos, além de poluir a água 
e causar doenças.

O Parque Ecológico do 
Guarapiranga � ca na  Estrada 
da Riviera, 3286. Fone: (11) 
5517-6707. Gratuito.

SE NÃO É MAIS POSSÍVEL IMAGINAR UM MUNDO SEM 
USO ROTINEIRO DO PLÁSTICO, POR OUTRO LADO É 
TOTALMENTE VIÁVEL IMAGINAR UM MUNDO SÓ COM 
PLÁSTICO CORRETAMENTE DESCARTADO E RECICLADO
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•SAÚDE

Crianças começam a receber 
vacina Pfi zer na segunda, 17

•SEGURANÇA

Vila Clementino tem casa de 
apoio a vítimas de violência

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 

Em 2021, um total de 42.212 
mulheres foram atendidas 
nos 17 serviços que compõem 
a rede de proteção às mu-
lheres vítimas de violência 
da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania 
(SMDHC). O número repre-
senta um aumento de 75% 
em relação ao total de aten-
dimentos realizados em 2020. 
Os dados foram totalizados 
pelo corpo técnico da pasta.

 Se 2020 ficou marcado 
pelos impactos da COVID-19, 
em 2021 essas consequências 
continuaram a ser enfren-
tadas, mas com o reforço 
de uma extensa campanha 
de vacinação e políticas de 
distanciamento social mais 
brandas. E é possível ver a 
efetividade dessas medidas: 
em maio do ano passado, con-
siderado um dos meses mais 
letais da pandemia no Brasil, 
o número de atendimentos 
teve um aumento, chegando 
a 3871, 39% de aumento em 
relação ao mês anterior.

 A partir de junho, os nú-
meros se mantiveram acima 
de 3000 atendimentos por 
mês, com o pico acontecendo 
em agosto, que registrou um 
total de 4343 atendimentos.

O aumento considerável 
na procura pelos serviços tem 
dois motivos, na visão das téc-
nicas da pasta que se dedicam 
a esta rede de proteção. O 
primeiro é o impacto do fi m 
das restrições de circulação 
que resulta na maior procura 
pelos serviços se comparado 

pesquisa com os pais, indican-
do que mais de 85% preten-
dem imunizar suas crianças, 
o Governo do Estado ainda 
divulgou que o acesso ao site 
Vacina Já, disponibilizado pelo 
Governo de São Paulo para o 
pré-cadastro para vacinação 
contra a COVID-19 do público 
infantil, na faixa etária de 5 
a 11 anos, aumentou em 11 
vezes só nesta quarta-feira 
(12), quando o cadastramento 
foi liberado. A plataforma foi 
desenvolvida pela Prodesp 
– empresa de Tecnologia do 
Estado de São Paulo – e as 
Secretarias de Comunicação 
e da Saúde.

A página recebeu 303 mil 
acessos apenas no primeiro 
dia em que o pré-cadastro foi 
disponibilizado, número que 
supera a média de procura no 
último mês em 1.039%. Em de-
zembro, a média foi de 26.613 
acessos diariamente.

O pré-cadastro é opcional 
e não é um agendamento, 
mas agiliza o atendimento 
nos locais de imunização, evi-

tando filas e aglomerações. 
Para cadastrar os filhos, os 
pais ou responsáveis devem 
acessar o link (https://www.
vacinaja.sp.gov.br/), clicar no 
botão “Crianças até 11 anos” 
e preencher o formulário on-
line.

A expectativa do Governo 
de SP é vacinar as 4,3 milhões 
de crianças com idades entre 
5 e 11 anos no período de 
três semanas. A capacidade 
da vacinação infantil em São 
Paulo é de cerca de 250 mil 
crianças por dia. Há 5,2 mil lo-
cais de vacinação disponíveis 
em todo o estado, número 
que deverá ser ampliado com 
postos volantes em escolas 
da rede estadual.

O Governo anunciou que 
aguarda apenas o envio de 
imunizantes pediátricos da 
Pfi zer por parte do Ministério 
da Saúde, aprovado desde 
16 de dezembro pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária), para que possa 
iniciar o plano de vacinação 
do público infantil.

Só na capital paulista, há 
mais de 1 milhão de crianças 
com idade entre 5 e 11 anos, 
ou seja, para garantir duas 
doses da vacina contra Covid 
19 seriam necessárias mais 
de 2 milhões de doses. No 
entanto, no primeiro lote 
recebido pelo Brasil, o total é 
de apenas 1 milhão de doses 
e cerca de 60 mil delas serão 
destinadas à cidade de São 
Paulo. 

A Prefeitura anunciou que 
vai começar a vacinação desse 
público já na segunda-feira, 17, 
mas por conta do baixo núme-
ro de doses, serão priorizadas 
as crianças com comorbidade 
e deficiência, comprovados 
por atestado médico. 

A expectativa é de que 
as crianças só recebam a va-
cina ao longo do primeiro 
trimestre - e isso só a primeira 
dose. Ainda não há previsão 
de quando chegarão ao país 
remessas que garantem se-
gunda dose do imunizante. 

A Anvisa esteve essa se-
mana em reuniões com o 
Instituto Butantã para avaliar 
a aplicação de Coronavac em 
crianças, considerada segura 
e adequada por vários infecto-
logistas. O Instituto defende 
que o Chile aplicou Corona-
vac nesse público com bons 
resultados. 

O Governo paulista acre-
dita que a aprovação da Co-
ronavac para esse público 
garantiria maior rapidez na 
imunização do público infan-
til, já que há estoque sufi cien-
te de doses. 

Interesse
Além de ter promovido 

ao ano anterior, que teve 
maiores restrições por conta 
das recomendações de dis-
tanciamento social em função 
da COVID-19. O outro fator 
deriva da conscientização das 
mulheres de que é preciso 
buscar ajuda em situações de 
violência doméstica e relacio-
namentos abusivos.

 “A informação é realmen-
te o caminho para que muitas 
mulheres que estão viven-
do em situação de violência 
consigam sair desse martírio. 
Saber que existem locais de 
acolhimento e que nesses 
ambientes, a mulher pode 
ser ouvida sem julgamentos é 
para muitas o necessário para 
a quebra do ciclo de violên-
cia”, revela a coordenadora 
de políticas para mulheres da 
SMDHC, Ana Cristina Souza. 

A SMDHC reforça o su-
porte às mulheres vítimas 
de violência doméstica, com 
a ampliação dos canais de 
denúncia pelo Disque 156, 
que em 2021 realizou 1.661 
atendimentos, e a conces-

são do auxílio aluguel. Os 
equipamentos da SMDHC 
em funcionamento são os 
seguintes: quatro Centros 
de Referência, cinco Centros 
de Cidadania da Mulher (das 
10h às 16h), Casa da Mulher 
Brasileira (24 horas por dia, 
inclusive sábados e domin-
gos) que possui alojamento 
provisório, Casas de Abrigo 
e de Acolhimento Provisório, 
que possuem 20 vagas cada, 
e três Postos Avançados de 
Apoio à Mulher. A unidade 
móvel conhecida como Ôni-
bus Lilás, que não circulou em 
2020, retomou as atividades 
no ano passado.

Na região, busque apoio 
no mais antigo serviço do gê-
nero: a Casa Eliane de Gram-
mont (foto acima), que fica 
na Rua Dr. Bacelar, 20 -- Vila 
Clementino. Telefone: (11) 
5549-9339

Há também a Casa da Mu-
lher Brasileira (todos os dias, 
24 horas), na Rua Vieira Ra-
vasco, 26 -- Cambuci. Telefo-
ne: (11) 3275-8000

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

https://jornalzonasul.com.br/comeca-vacinacao-infantil-contra-covid-19/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=307599
www.cozywork.com.brhttp://
https://jornalzonasul.com.br/vila-clementino-tem-casa-de-apoio-a-vitimas-de-violencia/
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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

•GASTRONOMIA

•SOLIDARIEDADE

Doações para vítimas de enchentes 
podem ser entregues na região
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Quer conhecer o verdadeiro cuscuz 
nordestino? Na Vila Clementino, tem

Há quase um ano, ficava 
famosa a polêmica entre a 
depois consagrada campeã 
do BBB 21, Juliette, e Fiuk so-
bre o que seria o verdadeiro 
cuscuz nordestino. Como re-
sultado da divertida polêmica, 
muitos fi caram curiosíssimos 
para conhecer o autêntico 
prato, com todo sabor, aroma 
e complementos. Mas, onde 
encontrar essas delícias, feitas 
do jeitinho caseiro nordestino, 
na capital paulista? Acredite, 
aqui mesmo pela zona sul, na 
Vila Clementino.

A Cuscuzlícia surgiu em 
2020, inicialmente apenas fa-
zendo entregas. Mas, a clien-
tela pediu e o criador resolveu 
montar um espaço repleto de 
memórias, resgatando suas 
próprias receitas nordestinas. 
Tudo também com muito char-
me, decoração moderna e de 
bom gosto, mesas aconche-
gantes e espaços instagramá-
veis. “É um espaço construído 
com muito amor por nós mes-
mo”, relata Otto Goes Gama, 
um baiano arretado, de 27 
anos, idealizador da casa.

Ele conta que tanto os pra-
tos quanto a decoração, o 
clima da Cuscuzlícia trazem 
um pouco da trajetória de sua 
vida, um baiano orgulhoso de 
suas origens, da cidade de Sen-
to Sé. “Até a parede da casa de 
taipa está representada, reme-
tendo às minhas memórias de 
infância”, aponta.

A Cuscuzlícia é a primeira 
cuscuzeira de São Paulo, com 
mais de 20 opções só de cus-
cuz recheado. O queridinho 
da casa é o que vem acompa-
nhado de carne de panela, mas 
muitos preferem o “Arreta-
do”, com carne de sol e queijo 
coalho, cheio de personalida-
de. Outra opção é o Cuscuz do 
painho, boa pedida pra quem 
gosta de uma costelinha suína 
ao molho barbacue.

As combinações de bacon 
com calabresa ou frango com 
requeijão também agradam 
muito à clientela. 

Para quem quer experi-
mentar outras variedades do 
cardápio, vale muito chamar 

a mesa o “escondidinho de 
macaxeira”: uma delícia.  E por 
falar nela, outra receita incrí-
vel é a Macaxeira com carne 
de sol puxada na manteiga. 
Ou a “Vaca atolada”, que vem 
com purê de macaxeira, maca-
xeira cozida e carne de panela 
e é servida junto com arroz e 
cheiro verde.

E da Feijoada Nordestina, 
já ouviu falar? Na Cuscuzlicia, 
é caprichadíssima, preparada 
com fava (feijão branco), ba-
con, calabresa, carne seca e 
costelinha suína, arroz branco, 
torresmo, vinagrete e couve 
refogada.

O cardápio ainda relaciona 
outros pratos típicos que todo 
mundo precisa conhecer: Gali-
nha caipira com maxixe e ma-
caxeira cozida; Rabada servida 
no xerém de milho com queijo 
e agrião; Arroz carreteiro com 
purê de abóbora e banana da 
terra frita; o carro chefe que é 
o Baião de dois (feijão de cor-
da, bacon, calabresa, queijo 
coalho e acompanha purê de 
macaxeira puxado na mantei-
ga de garrafa e carne de sol) 
assinados pela chef Heloísa 
Fontenele.

A casa fica aberta do al-
moço ao jantar e, por isso, 
conta ainda com porções que 

acompanham muito bem uma 
cervejinha geladíssima no ha-
ppy hour. Ou as deliciosas 
caipirinhas que homenageiam 
as mulheres nordestinas: uma 
delas é especial, de Caju com 
limão e gengibre, uma explo-
são de sabor.

Entre as porções, se destaca 
a Chapa Sento Sé, que reúne 
Carne de sol, macaxeira frita, 
bacon e calabresa, tudo servido 
quentinho, na chapa, como in-
dica o nome. Tem ainda bolinho 
de macaxeira e dadinho de ta-
pioca acompanhado de molho 
de pimenta agridoce.

A casa traz também varieda-
de de tapiocas doces e salgadas 
e opções vegetarianas como a 
carne de jaca. Destaque ainda 
para o cocada de milho cremo-
sa e o bolo de tapioca.

A Cuscuzlícia abre de se-
gunda a sábado das 11h30 às 
21h e sexta e sábado até 22h.

Fica na Rua Primeiro de 
Janeiro, 425 - Vila Clementi-
no. Pedidos para retirar via 
whatsapp: 11 95426-3122. E, no 
iFood: bit.ly/cuscuzlicia. Siga 
também o instagram para mais 
informações: @cuscuzlicia

As enchentes que atingi-
ram a Bahia no fi nal do ano 
passado e início de janeiro 
deixaram um rastro de des-
truição e afetou a vida de 
milhares de pessoas. Dife-
rentes organizações civis se 
mobilizam para levar água, 
mantimentos e outros itens 
para as famílias e a Cruz Ver-
melha São Paulo (CVSP) tam-
bém entrou nessa corrente.

Nas últimas semanas, a 
CVSP arrecadou 9,5 tonela-
das de produtos de primeira 
necessidade para as famílias 
atingidas pelas enchentes na 
Bahia. São roupas, colchões, 
produtos de higiene e limpe-
za, água e alimentos.

 O desastre deixou na 
Bahia 26.607 desabrigados, 
61.516 desalojados, 520 feri-
dos, 26 mortos e dois desa-
parecidos. 

Mobilização
Diante deste cenário, a 

CVSP segue mobilizada em 
dar continuidade a esses 
trabalhos, vez que as chuvas 
não param e a quantidade 
de pessoas necessitando de 
auxílio só tem aumentado. 

 “Seguimos empenhados 
em mais essa missão de aju-
dar as famílias baianas que 
tanto precisam de assistên-
cia nesse momento tão com-
plexo e também estudando a 
possibilidade de recolhimen-
to de doações para o Estado 
de Minas Gerais que é a nova 
vítima dessas chuvas que 

vem devastando cidades de 
nosso país. Claro, sem deixar 
de lado nosso papel com 
às comunidades carentes 
daqui de São Paulo. A Cruz 
Vermelha São Paulo não vai 
medir esforços para ajudar 
quem mais precisa”, declara 
o diretor executivo da CVSP, 
Bruno Semino.

 Recursos Financeiros 
A CVSP também arreca-

dou mais de R� 6,9 mil reais 
que serão encaminhados 
para ajudar as famílias atingi-
das na região.

Contribuição 
Quem quiser se tornar um 

doador da Cruz Vermelha, 
pessoa física e/ou empresas, 
pode fazer a contribuição 
pela internet acessando o 
site da entidade. Nele é possí-
vel contribuir fi nanceiramen-
te com a entidade. 

Doações de al imentos 
podem ser feitas de forma 
presencial na sede da enti-
dade localizada na Avenida 
Moreira Guimarães, 699, na 
divisa entre Planalto Paulista 
e Moema. 

Cuscuz , porções, pratos 
nordestinos, em ambiente 

de charme e muitas 
histórias para compartilhar 

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

Venha viver essa experiência!

Ambiente 
Pet

Friendly 
(área externa)

https://jornalzonasul.com.br/vila-clementino-tem-verdadeiro-cuscuz-nordestino/
http://www.jornalzonasul.com.br
https://www.instagram.com/gattofigapizzabar/
https://jornalzonasul.com.br/doacoes-para-desabrigados-podem-ser-feitas-no-planalto-paulista/
https://www.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes
http://www.casaderepousoadonai.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
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Antenas de celular poderão ser instaladas 
em qualquer rua e em imóveis tombados

EMPREGOS
Agora só falta regulamen-

tar, mas já foi sancionada pelo 
prefeito Ricardo Nunes a nova 
Lei das Antenas. Ela estabele-
ce critérios para a instalação 
de estação rádio-base (ERB) 
na cidade, as antenas de te-
lecomunicação. Segundo a 
Prefeitura, o objetivo é simpli-
ficar o licenciamento desses 
equipamentos e expandir o 
sinal de internet no município, 
especialmente nas regiões 
mais periféricas, onde o acesso 
à internet ainda é precário.

Durante muitos anos, as 
antenas têm sido alvo de polê-
mica porque há críticas quanto 
ao comprometimento estético 
e urbanístico das estruturas, 
bem como dúvidas quanto a 
eventuais danos à saúde que 
poderiam causar. 

Com a nova lei, a instalação 
foi fl exibilizada e a ideia é que 
as operadoras valorizem regi-
ões da cidade sem sinal. 

O que muda:
• As estações rádio-base 

(ERBs) não serão consideradas 

áreas construída ou edifi cada, 
independentemente do local 
de sua implantação;

• Autorização para insta-
lação de antenas em qualquer 
logradouro, independente da 
sua largura;

• Possibilidade de instala-
ção em imóveis tombados, a 
partir de prévia anuência dos 
órgãos de preservação com-
petentes;

• Possibilidade de insta-
lação em bens municipais, 
mediante permissão de uso. 
Em túneis e viadutos, postes 
de iluminação pública e mo-
biliários urbanos concedidos, 
não será necessário solicitar o 
licenciamento prévio junto ao 
Município;

• Incentivos e condições 
diferenciados para a instalação 
de antenas nos distritos priori-
tários defi nidos.

Ao elaborar junto à Câ-
mara Municipal a nova Lei 
das Antenas, a atual gestão 
reafirma o compromisso de 
que o acesso à internet é um 

direito fundamental a qual-
quer cidadão. Neste sentido, 
de forma inovadora, a legis-
lação estabelece incentivos e 
condições diferenciadas para 
a implantação de antenas 
nas chamadas áreas priori-
tárias, que foram definidas 
pelas secretarias municipais 
de Educação (SME) e Saúde 
(SMS). Na prática, elas são 
“áreas de sombra”, ou seja, 
locais sem ou com pouco sinal 
de internet e telefonia móveis 
em distritos da periferia.

A expectativa é que a lei 
traga benefícios aos setores 
da educação e da saúde. Na 
educação, a ampliação de 
acesso à internet permitirá 
que mais alunos possam usu-
fruir do ensino à distância. 
Na saúde, os atendimentos à 
população poderão ser quali-
fi cados, com a expansão, por 
exemplo, do “prontuário ele-
trônico”, da “telemedicina” 
ou mesmo do “agendamento 
eletrônico”.

Além disso, ao desburo-

•TRANSPORTE

Viga desaba em obras da Linha Ouro 
mas metrô garante cronograma

Uma viga desabou das 
obras da Linha Ouro 17 na ma-
drugada do dia 11 de janeiro. 
Ninguém fi cou ferido, embora 
a estrutura tenha despenca-
do sobre os trilhos da linha 
Esmeralda da CPTM, entre as 
estações Berrini e Morumbi 
provocando interrupção na 
circulação. O metrô garante 
que o acidente não vai causar 
novos atrasos na construção 
da obra. 

A Linha Ouro - 17 era pro-
metida para a Copa de 2014 no 
Brasil, em conexão entre as 
estações Jardim Aeroporto e 
a estação São Paulo- Morumbi 
na linha Amarela do Metrô. 
Agora, entretanto, a promes-
sa é apenas de ligar a estação 
Jardim AEroporto com a linha 
Esmeralda da CPTM, com ex-
tensão somente até a parada 
Morumbi da CPTM. A conexão 
com a malha metroviária se 
dará na linha Lilás, estação 
Campo Belo. 

As obras da linha Ouro vão 
completar 10 anos agora em 
2022. Inicialmente, o projeto 
previa 18 quilômetros com 19 
paradas. Passaria por toda a 
região do Jardim Oriental e 
Sítio da Ressaca, mas a não 

extensão da Avenida Roberto 
Marinho e a falta de verbas 
provocaram a desistência de 
tocar esse trecho.

Agora, o governo anuncia 
que a meta é concluir esse 
trecho prioritário até o fi m de 
2022 para ligar o Aeroporto 
de Congonhas à malha de 
transporte sobre trilhos, com 
conexão direta às linhas 5-Li-
lás e 9-Esmeralda.

Vigas
Em setembro passado, o 

Governo anunciou a retoma-
da das obras da Linha 17 - que 
foram paralisadas diversas 
vezes nessa década. 

Na época, foi também 
anunciada uma operação para 
içar uma das principais vigas 
da obra. A operação envolveu 
o uso de um equipamento 
específi co instalado próximo 
à estação Morumbi, chamado 
de “treliça lançadeira”. Na 
época, o Governo anunciou 
quer seria feito o lançamento 
de 129 vigas na região da Mar-
ginal Pinheiros até o início de 
2022, de um total de 137 vigas 
que faltam para concluir as 
vias da Linha 17. Ao todo, a 
linha contará com 573 vigas, 
sendo que a maioria já foi 

instalada.
“É uma ação 

de engenharia 
complexa que 
marca um ponto 
importante da 
retomada das 
obras da Linha 
17-Ouro. Assumi-
mos esse com-
promisso, vol-
tamos também 
com as obras 
das estações e 
c o n s e g u i m o s 
uma nova fabri-
cante para os 
trens que vão li-
gar o Aeroporto 
de Congonhas 
à rede de trans-
p o r t e  s o b r e 
trilhos”, declarou, então, o 
Secretário dos Transportes 
Metropolitanos, Alexandre 
Baldy.

Segundo o governo, cada 
viga é feita de concreto com 
30 metros de comprimento 
por dois metros de altura, 
pesando 90 toneladas. Ser-
vem como uma espécie de 
trilho, para que os trens do 
monotrilho circulem sobre 
elas com pneus.

Obras
De qualquer forma, o me-

trô vem anunciando interdi-
ções no trânsito da Marginal 
Pinheiros para içamento de 
vigas e outras obras da linha 
Ouro. APonte Caio Pompeu 
de Toledo (Morumbi), por 
exemplo, terá interdições diá-
rias, sempre das 13h às 16h. Os 
bloqueios vão se repetir até o 
dia 22 de janeiro, com exceção 
dos domingos neste período. 

•URBANISMO

cratizar o licenciamento das 
antenas de telecomunicações, 
o Município prepara a cidade 
para a futura chegada do 5G, 
tecnologia que trará maior ve-
locidade, cobertura mais am-
pla e conexões mais estáveis.

A nova Lei das Antenas en-
trará em vigência após a Pre-
feitura de São Paulo elaborar 
seu decreto regulamentador.

IMÓVEIS
VENDE-SE

APARTAMENTO

AVENIDA MIRUNA

Terceiro e último andar de edifício na Avenida Miru-
na, 1827. 63m2, 02 quartos, 1 vaga de garagem

R$ 376.000,00
COND. R$ 300 - IPTU 10 x R$ 156

CEL. 99503-7289
R$ 156

7289

JARDIM DA 
SAÚDE

APTO 3 DORMS
Apto 3 dorm 1 suíte 2 vagas, lazer completo, 82m2 

R$ 580.000,00
CEL. 95030-2244

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 

https://jornalzonasul.com.br/linha-ouro-dez-anos-muitos-transtornos/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511995037289&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511950302244&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/antenas-podem-ser-instaladas-ate-em-imoveis-tombados/http://
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511954308195&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977000395&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
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R. Caramuru, 431
Praça da Árvore
Ligue: 2640-3660

@cutcolorh@cutscolor

cutecolorhair.com.br

Novo 

site

no ar

•TRÂNSITO

Avenida 23 de Maio terá 
faixa exclusiva para motos

trânsito aumentou muito, ge-
rando congestionamento nas 
demais faixas de rolamento. 

A segurança de motoci-
clistas é motivo de debates 
há anos. Estimativas oficiais 
apontam que um motociclista 
morre por dia na cidade. Sem 
falar nos acidentes e naqueles 
que fi cam sem trabalhar, com 
defi ciências etc. 

Atualmente, as motos ul-
trapassam 1,3 milhão e já re-
presentam 16% da frota total 
da capital. 

Vale destacar que as mo-
tos são essenciais para a vida 
urbana, com serviços de mo-
tofrete, entregas, transportes 
diversos. Durante a pandemia, 
esses serviços ficaram ainda 
mais importantes e comuns, 
com delivery de refeições e 
transporte de documentos 

para pessoas trabalhando em 
home offi  ce. 

Em 2018, o número de óbi-
tos desses condutores em 
acidentes, pela primeira vez, 
ultrapassou a quantidade de 
pedestres que morreram atro-
pelados em São Paulo. Foram 
366 vítimas fatais que estavam 
em motos, ante 349 pessoas 
a pé.

O impacto dos acidentes 
de trânsito na saúde pública 
cresce anualmente, de acordo 
com especialistas. Desde 2013, 
houve aumento no número de 
internações em hospitais do 
SUS no Estado, decorrentes 
de ocorrências com carros e, 
sobretudo motocicletas, que 
lideram as estatísticas.

Segundo os dados, 80% das 
internações estão ligados a 
acidentes com motos. 

Motoristas que trafegem 
com frequência pelo corredor 
norte sul já devem ter nota-
do: as faixas de rolamento na 
Avenida 23 de Maio foram apa-
gadas nos últimos dias. Isso 
acontece porque a Prefeitura 
vai redistribuir o espaço de 
cada faixa, criando uma “mo-
tofaixa”, ou seja, um corredor 
especial para o tráfego de mo-
tos na área que os motociclist-
sa já utilizam mais para circular 
- entre a pista à esquerda e a 
segunda mais veloz. 

Segundo a Companhia de 
Engenharia de Tráfego, trata-
-se de um projeto piloto e a 
ideia é que fique pronto até 
24 de janeiro. O corredor para 
motos será delimitado por 
faixas na cor azul, alertando 
motoristas sobre o espaço. 

Já houve outras tentativas 
de sinalização de corredores 
exclusivos para motos, como 
aquela que funcionou na Vila 
Mariana em 2014. Na época, 
a proposta foi criar uma pista 
como ciclovias, totalmente à 
esquerda, mas o projeto foi 
abandonado porque aumen-
taram os atropelamentos de 
pedestres envolvendo motos.. 

Em 2008, por três dias foi 
implantado um projeto piloto 
de faixa exclusiva para motos 
na mesma 23 de Maio e a Pre-
feitura também abandonou a 
ideia. Embora durante o curto 
período de testes não tenham 
ocorrido acidentes fatais, o 

•SERVIÇOS

Estação Jabaquara é uma das 
campeãs em objetos perdidos

duras e muletas perdidas no 
Metrô.  As estações que mais 
cadastram objetos perdidos 
são aquelas por onde costu-
meiramente também circulam 
mais pessoas. Na Linha 1-Azul, 
isso ocorre não só na estação 
Jabaquara, mas também Tucu-
ruvi e São Bento. 

Já na Linha 3-Vermelha, nas 
estações Corinthians-Itaquera, 
Palmeiras-Barra Funda e Sé, 
que se integra com a Linha 1. 
Na Linha 2-Verde, nas estações 
Paraíso, que se integra com a 
Linha 1, Vila Prudente, integra-
da a Linha 15, e Trianon-Masp. 

Na Linha 15-Prata, o maior 
índice de registros de objetos 
perdidos acontece nas esta-
ções Vila Prudente, integrada 
com a Linha 2, São Mateus 
e Oratório. Por fi m, na Linha 
4-Amarela, que é operada pela 
concessionária ViaQuatro, mas 
que encaminha os objetos en-
contrados nas suas estações 
também para a Sé, temos as 

estações São Paulo-Morumbi, 
Butantã e Faria Lima com mais 
casos de objetos recolhidos. 

Mas o que fazer se você 
perdeu algo e quer saber se 
foi deixado no Metrô? 

Existem algumas maneiras 
bem simples para utilizar o 
serviço e quem sabe recuperar 
o que se perdeu. As consul-
tas de documentos e objetos 
identifi cados podem ser reali-
zadas por meio da Central de 
Informações do Metrô, pelo 
telefone 0800-770 7722, todos 
os dias, das 5h às 00 h, ou ain-
da pelo site do Metrô (http://
www.metro.sp.gov.br). 

Se o objeto não tiver identi-
fi cação a consulta terá que ser 
feita no posto de atendimento 
que funciona na estação Sé, de 
segunda a sexta-feira (exceto 
feriados), das 7h às 20h, e 
pode ser acessado tanto pela 
área de dentro quanto pela 
área externa das catracas. 

Todos os objetos recolhi-

A estação terminal Jaba-
quara, da linha Azul do Metrô, 
é novamente uma das campe-
ãs em objetos deixados por 
usuários do sistema e reco-
lhidos à Central de Achados e 
Perdidos.

 O setor fi ca na estação Sé 
e é o responsável pela guarda 
e devolução dos objetos que 
são esquecidos pelos pas-
sageiros nas estações e nos 
trens recolheu no ano passado 
nada mais nada menos do que 
58.320 objetos no sistema me-
troviário. Desse total, cerca de 
24,09%, ou seja, 14.049 itens 
foram devolvidos graças a este 
importante serviço. Em 2020, 
haviam sido recolhidos 53.398 
itens e devolvidos 12.437, ín-
dice de devolução de 22,05%. 

Como em anos anterio-
res, os cartões de plástico de 
bancos, clubes e escolas e 
os bilhetes da SPTrans conti-
nuam sendo os objetos mais 
deixados para trás pelos pas-
sageiros. E se isso já causa um 
transtorno enorme na vida 
das pessoas, imagine então 
perder documentos, como o 
RG ou a CNH, por exemplo. 
São milhares recolhidos todo 
ano nas estações. Nessa lista 
também aparecem os porta 
documentos, artigos de pape-
laria e livraria, crachás, dinhei-
ro, roupas, óculos, celulares, 
relógios, guarda-chuvas, além 
de outros inúmeros itens dos 
mais comuns aos mais inusita-
dos. Já houve casos de denta-
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