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O “sanduíche recheiudo” é apenas 
uma das opções em doces gelados 
e sorvetes para se refrescar
Página 2 Página 2

Shopping comemora 20 anos e 
presta homenagem à Vila Mariana 
com ecobags sobre o bairro

Coronavac agiliza vacinação infantil
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Só na capital paulista, há 

quase um milhão de crianças 

na faixa etária entre 6 e 17 

anos, que agora pode ser 

vacinada com o imunizan-

te Coronavac. A Prefeitura 

anunciou que já recebeu 

800 mil doses do Instituto 

Butantã, fará a distribuição 

regional e no sábado, 22, ini-

cia a vacinação das crianças 

em 205 postos de vacinação, 

sendo 125 UBSs que estarão 

abertas exclusivamente para 

vacinação desse público e 

em 80 Assistências Médi-

cas Ambulatoriais (AMAs)/

Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs. A partir de segun-

da, a estará em todas as 

469 UBSs. Os pais ou res-

ponsáveis podem consultar 

a plataforma “De olho na 

fila”, no link deolhonafila. 

prefeitura.sp.gov.br. Página 3

Sambódromo terá 
desfiles de Carnaval

Os blocos de Carnaval 
não poderão mais sair pe-
las ruas da capital esse ano, 
por conta do avanço da Co-
vid e casos de gripe na ci-
dade. Mas, o Carnaval foi 
mantido no sambódromo, 
onde escolas de samba dos 
grupos Especial, Grupo I e 
Acesso vão destilar em fe-
vereiro. A Escola de Sam-
ba da região, Barroca Zona 
Sul, desfila dia 26.  Página 3

Concedida à iniciativa privada, 
Zona Azul tem reajuste

Em novembro de 2020, a 
área destinada à Zona Azul 
em bairros como Vila Maria-
na, Vila Clementino, Miran-
dópolis e Chácara Inglesa 

foram ampliadas para início 
do contrato de concessão 

do serviço pela Prefeitura. 
Essa semana, foi anunciado 

que o serviço terá reajuste 
do valor de cartão digital - 

que terá novos aumentos a 
cada doze meses .  Página 4
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vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

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

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
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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

•COMÉRCIO

Shopping Santa Cruz faz 20 anos e 
presta homenagem à Vila Mariana
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Verão pede sorvetes, cookies e 
doces gelados para refrescar e inovar

Depois de muitos dias frios, 
o calor parece ter fi nalmente 
chegado à capital paulista. É 
tempo, então, de curtir um 
sorvete ou doce gelado? 

Cookies
O Mr. Cheney, rede de 

cookies tipicamente america-
nos, uniu-se a marca ameri-
cana Reese’s, do grupo Her-
shey, em uma ação especial. 
A cookie store desenvolveu 
dois produtos exclusivos para 
o cardápio “Momento Cheer”, 
que já está disponível em to-
das as lojas da rede.

O Cookie Reese’s  é o 
Cookie Double Chocolate, 
macio por dentro e crocan-
te por fora, com a deliciosa 
cobertura de Peanut Butter 
Creamy Reese’s (creme de 
amendoim da marca), e por 
cima um Reese’s Cup, o famo-
so cup coberto com chocolate 
ao leite e recheado com Pea-
nut Butter.

Pedaço de bolo de choco-
late  Descrição gerada auto-
maticamente com confiança 
médiaBolo de chocolate  Des-
crição gerada automaticamen-
te com confi ança média

O Monster Cookie Shake 
Reese’s une o inconfundível 
chocolate com o Peanut But-
ter Reese’s ao Cookie Shake 
Mr. Cheney. Feito com sorvete 
de creme, Peanut Butter Cre-
amy Reese’s, Cookie Double 
Chocolate, creme de avelã, 
decorado com Mini Cookie 
Double Chocolate, um Reese’s 
Cup, cobertura de chocolate 
ao leite e farofa de cookie.

A Mr Cheney´s tem lojas 
nos principais shopping cen-
ters da cidade, incluindo Metrô 
Santa Cruz, Ibirapuera, Pátio 
Paulista e Plaza Sul. 

Já a American Cookies aca-
ba de lançar a campanha “De 
boa no verão”, com um car-
dápio especial com novidades 
geladinhas. As novidades já 
estão disponíveis nas três uni-
dades de São Paulo (Brooklin 
Novo, Shopping Ibirapuera e 
Itaim Bibi, recém-inaugurada) 
e também por delivery (Ame-
rican Cookies Verão).

Entre os lançamentos de 
produtos refrescantes com-
binados com os seus famosos 
cookies americanos, em ver-
sões tradicionais ou rechea-
das, está o American Shake de 
Red Velvet e Leite Ninho (R$ 
20,00 - 400ml), o Sandwich 
Recheiudo (R$ 26,90) – com 
dois cookies clássicos de cho-
colate + nutella + sorvete 
de creme –, o Slay (R$ 14,90 
-180ml) – duas bolas de sor-
vete de creme ou fl or di latte 
+ pedaços de cookie clássico 
ao leite + calda de preferência 
– e Fancy (R$ 14,90 - 180ml) 
–  duas bolas de sorvete + 
pedaços de cookie brownie + 
chantilly + farofi nha de cookie 
brownie.  Já para quem prefe-
re as versões de bebidas para 
refrescar o paladar nessa épo-
ca do ano, a aposta da marca 
está no Bubble Soda de Limão 
Siciliano (16,50 - 400ml), o 
Bubble Refrescante de Ma-
racujá (17,50 - 400ml) – com 
base de chá mate + xarope 
de maracujá –, Americano 
Gelado (R$ 9,90 - 400ml) – 
café expresso com gelo –, 
Frappé de Café com Caramelo 
(R$ 26,90 - 400ml) – café ex-
presso +sorvete de creme ou 
fl or di latte batido + calda de 
caramelo + chantilly + cacau 
em pó – e Mocha Gelado de 
Chocolate (R$ 12,90 - 400ml) 
– café expresso + calda de 
chocolate + leite + gelo.

Rochinha 
no ibirapuera
A Sorvetes Rochinha é a 

nova fornecedora de sorve-
tes do Parque do Ibirapuera. 
A marca tradicional paulista 

inicia em janeiro sua operação 
com carrinhos de picolés e 
uma food kombi com os sabo-
res mais tradicionais da mar-
ca. Inicialmente, por ser um 
projeto de verão, as vendas 
no local serão por três meses.

Ao todo, serão 15 carri-
nhos em operação em diver-
sos pontos do parque. A Vibe 
Kombi – um veículo equipado 
com uma sorveteria - ficará 
em um local estratégico – en-
tre os portões dois e quatro.

Estarão disponíveis aos 
frequentadores mais de 18 
sabores de picolés, entre eles 
os mais tradicionais da marca 
como coco branco, milho 
verde, tangerina, açaí com 
guaraná e abacate, além dos 
lançamentos Kiwi Zero,  Silk® 
Cacau com Avelã e Abacaxi 
com coco – esses últimos op-
ções veganas. Além disso, os 
BITS – bombons de sorvete 
nos sabores Açaí com cober-
tura de chocolate branco e 
Dark 70% Cacau.

Na Vibe Kombi Rochinha, 
estão disponíveis mais de 
12 sabores de sorvetes de 
massa, entre eles os tradicio-
nais Coco Branco, Chocolate 
Zero Adição de Açúcares, 
Abacate, Milho Verde, Ama-
rena e Leitinho Trufado, e os 
lançamentos remetem aos 
encontros de família, em tom 
de nostalgia para relembrar 
os bons encontros que fica-
ram impedidos na pandemia, 
como Torta de Limão. Além 
disso, opções de milk shakes 
de 300ml e 500 ml, que po-
dem ser feitos com qualquer 
sabor disponível.

O Shopping Metrô Santa 
Cruz promove campanha 
para homenagear a Vila Ma-
riana em comemoração aos 
seus 20 anos. Consolidado 
na região, o mall faz parte da 
história do bairro desde 2001 
e promove ações para forta-
lecer o seu relacionamento 
com o entorno desde então. 

 “O nosso objetivo é cele-
brar a Vila Mariana e a nossa 
história dentro do bairro. O 
Shopping Metrô Santa Cruz 
faz parte da região há 20 anos 
e priorizamos o nosso relacio-
namento com os clientes e 
com os moradores do entor-
no. Queremos presenteá-los 
nesta data tão especial com 
uma peça que representa o 
lifestyle desse bairro tradicio-
nal de São Paulo e convidá-
-los para comemorar com 
a gente”, afirma Alexandro 
Tedesco Rigon, Gerente de 
Marketing do shopping. 

 Para esse momento es-
pecial, o shopping convi-
dou as i lustradoras Nath 
Araújo e Lela Brandão para 
produzirem ilustrações ex-
clusivas que transpassem o 
estilo de vida do morador 
do bairro. As ilustradoras 
foram escolhidas por serem 
moradoras do entorno e re-
presentarem o sentimento 
de pertencimento do bairro 
por meio de dois diferentes 
desenhos que estampam 
as ecobags confeccionadas 
em algodão para a cam-

panha de Compre&Ganhe.  
 A artista Nath Araújo, tam-

bém conhecida como Nana-
ths, representa a sua visão por 
meio de desenhos coloridos e 
com estilo próprio que ilustra 
os sentimentos das novas 
gerações.  A Lela Brandão 
faz arte com viés represen-
tativo e retrata mulheres de 
diferentes etnias, corpos e 
idades, com frases inteligen-
tes e empoderadoras. As duas 
são a cara da Vila Mariana e 
transmitem a mensagem que 
o shopping deseja passar para 
os seus clientes.  

 Para garantir uma peça, 
basta cadastrar R$450 reais 
em compras no aplicativo do 

shopping e ir até o balcão de 
troca para resgatar a sua eco-
bag – limite de uma peça por 
CPF. Os balcões de troca es-
tão localizados no Piso L2, em 
frente a Camicado, e Térreo e 
funcionam durante o horário 
vigente do shopping. 

O shopping 
O Shopping Metrô Santa 

Cruz tem 131 lojas e conta com 
o maior cinema da região, 
com nove salas. A gastrono-
mia conta com restaurantes 
como Outback, A Chapa e 
La Guapa, além de alameda 
de serviços completa com 
lotérica, agência de viagem, 
câmbio, locação de veículos, 
serviços estéticos e de saúde.  

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!Venha viver essa experiência!Venha viver essa experiência!Venha viver essa experiência!
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•SAÚDE

Com Coronavac, crianças serão 
vacinadas em até 3 semanas

•CARNAVAL

Carnaval será mantido no 
Sambódromo, com protocolos

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 

Com a explosão de ca-
sos de Covid 19 e Gripe, a 
Prefeitura decidiu cancelar 
o Carnaval de rua na cidade, 
que normalmente se estende 
por vários finais de semana 
e que já contava com mais 
de 800 blocos inscritos. Mas, 
para quem curte a folia e a 
beleza das escolas de samba, 
a notícia é de que o Carnaval 
2022 no Sambódromo do 
Anhembi foi mantido, embora 
com uma série de protocolos 
a ser seguida. 

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) defi niu as dire-
trizes por meio da Coordena-
doria de Vigilância em Saúde 
(Covisa), em duas reuniões 
realizadas entre a SMS jun-
tamente com a São Paulo 
Turismo (SPTuris), Secretaria 
Municipal da Cultura (SMC) 
e a Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana (SMSU).

Entre as diretrizes para a 
realização dos desfiles das 
escolas de samba no sambó-
dromo estão:

- Exigência do passaporte 
da vacina para o público;

- Limite de ocupação máxi-
ma de 70% da capacidade de 
público em todos os setores, 
incluindo arquibancada, ca-
marotes e pista;

- Pré-cadastro de com-
ponentes do desfile com o 
Passaporte da Vacina, que 
será exigido também para os 
desfi lantes;

- Uso obrigatório de más-
cara para desfi lantes e espec-
tadores;

que devem tomar o imunizan-
te da Pfi zer.

Calendário
Foi apresentado o calen-

dário detalhado de vacinação 
infantil contra a Covid-19. Até 
o dia 10 de fevereiro, 850 mil 
crianças com comorbidades 
e deficiências, além de indí-
genas e quilombolas de 5 a 11 
anos podem tomar a primei-
ra dose. Paralelamente, as 
Prefeituras também poderão 
imunizar outras 3,4 milhões 
de crianças por faixa etária. 

De 20 a 30 de janeiro será 
a vez das com idade entre 9 a 
11 anos. Entre 31 de janeiro e 
10 de fevereiro, a campanha 
vai priorizar aquelas de 5 a 8 
anos. É importante salientar 
que as crianças de 5 anos só 
podem receber o imunizante 
da Pfi zer, enquanto as demais 
poderão ser protegidas pela 
Coronavac. 

O Governo de São Paulo 
estima que todas as crianças 
paulistas recebam a primeira 
dose até a primeira quinzena 
de fevereiro. Segundo a Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
a capacidade diária de vaci-
nação pode superar 250 mil 

atendimentos com adesão 
maciça da população e dispo-
nibilidade de doses.

O cronograma completo 
da vacinação infantil está 
disponível  no site www.
vacinaja.sp.gov.br. A página 
também oferece serviço de 
pré-cadastro para que pais e 
responsáveis agilizem o aten-
dimento das crianças em todo 
o estado.

Fornecimento de doses
São Paulo foi o primeiro 

estado do Brasil a iniciar a 
vacinação infantil contra o 
coronavírus, no último dia 
14, horas após receber doses 
pediátricas do imunizante da 
Pfi zer via Ministério da Saúde. 
Até então, a vacina era a única 
liberada pela Anvisa.

O Governo do Estado já in-
formou o Ministério da Saúde 
que o Instituto Butantan pode 
fi rmar um novo contrato de 
fornecimento de doses ao PNI 
(Plano Nacional de Imuniza-
ções). Em 2021, 100 milhões 
de doses da Coronavac abas-
teceram o país desde o dia 17 
de janeiro, quando São Paulo 
iniciou a vacinação em todo 
o Brasil.

O Governador João Doria 
confi rmou nesta quinta-feira 
(20) o prazo de três semanas 
para aplicação da dose inicial 
contra a Covid-19 em todas as 
4,3 milhões de crianças de São 
Paulo. Com aval da Anvisa, 
haverá uso imediato de 8 mi-
lhões de doses da Coronavac 
nos 645 municípios paulistas. 
Outras 7 milhões de vacinas 
serão oferecidas a Estados 
e Prefeituras que tiverem 
interesse no imunizante do 
Instituto Butantan.

“É mais um momento his-
tórico em defesa da ciência e 
da vida este início da vacina-
ção com a Coronavac, a vaci-
na do Butantan, de crianças 
de seis a 11 anos”, afirmou 
Doria. “Quero cumprimentar 
e agradecer à Anvisa pela 
postura em defesa da vida, 
da existência e do direito dos 
brasileiros de optarem pela 
vacina para sua proteção e 
de seus fi lhos”, acrescentou.

As primeiras aplicações in-
fantis com a Coronavac come-
çaram às 14h38 desta quinta, 
na vacinação de Caetano de 
Jesus Martins Moreira, de 9 
anos, e Camila Pastore, de 10, 
na escola estadual Brigadeiro 
Faria Lima, na zona oeste da 
capital. Ao todo, cem crianças 
serão vacinadas nesta unida-
de nesta quinta.

Mais cedo, a Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária) aprovou o uso do 
imunizante por crianças de 
seis a 11 anos em todo o Bra-
sil, atendendo a pedido do 
Governo do Estado e do Bu-
tantan. A exceção é para as 
crianças imunossuprimidas, 

- Redução do número de 
componentes por escola;

- Controle de público na 
concentração e dispersão 
e recomendações para os 
ensaios técnicos e encontros 
nas quadras.

Para o secretário muni-
cipal da Saúde, Edson Apa-
recido, com o protocolo sa-
nitário, as escolas de samba 
e organizadores de eventos 
conseguirão se preparar me-
lhor para garantir a segurança 
de todos contra a Covid-19. Os 
organizadores dos eventos 
permitidos durante o carnaval 
assumirão a responsabilidade 
pelo cumprimento das obriga-
ções e recomendações descri-
tas no protocolo sanitário

Barroca Zona Sul
Os desfiles das escolas 

de samba do Grupo Especial, 
elite do Carnaval paulistano, 
acontecem nos dias 25 e 26 
de fevereiro. 

A Barroca Zona Sul  - agre-
miação que já tem quase meio 
século de existência e surgiu 
na Vila Mariana - vai entrar no 

sambódromo às 2h50 do dia 
26 de fevereiro, sábado. 

Nesse dia, desfilam tam-
bém outras escolas tradicio-
nais paulistanas. O desfile 
segue a seguinteordem: Vai 
Vai, Gaviões da Fiel, Mocidade 
Alegre, Águia de Ouro, Barro-
ca Zona Sul, Rosas de Ouro e 
Impédio da Casa Verde. 

A Barroca trará o enredo 
“A evolução está na sua fé… 
Saravá Seu Zé!”. A proposta é 
levar para o público a história 
e as particularidades de Zé 
Pilintra, malandro boêmio 
cultuado como entidade nas 
religiões de matriz africana.

Em 2021, não houve desfi le 
das escolas. Em 2020, a Bar-
roca fi cou um ponto atrás da 
campeã Águia de Ouro. Ainda 
assim, na disputa apertada 
que marcou o Carnaval 2020, 
essa distância signifi cou o dé-
cimo lugar para a agremiação.

O resultado garantiu a 
permanência da Barroca no 
Grupo Especial, depois de 15 
anos entre Grupo de Acesso 
e Grupo I.

Aproxime a câmera do celular
e assista ao fi lme da campanha

PREFEITURA.SP.GOV.BR/VACINASAMPA

E NÃO SE ESQUEÇA:

    MÁSCARA SALVA VIDAS!

    LAVE SEMPRE AS MÃOS.

    EVITE AGLOMERAÇÕES.

A cidade de São Paulo já vacinou 100% dos adultos contra a covid-19 e, agora, 
é a hora da dose adicional para quem se vacinou há, pelo menos, quatro meses. 
E se você tem entre 12 e 17 anos, não deixe de tomar  a segunda dose! 
Baixe o aplicativo e-saúdeSP: veja o calendário e acompanhe a fi la de vacinação 
nos postos. Com ele, você também garante o seu Passaporte da Vacina.

Maior de 18 anos, 
que se vacinou há pelo 
menos 4 meses, 
tome a dose adicional!
Se você tem entre 
12 e 17 anos,  
não deixe de tomar 
a segunda dose.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=299693
https://jornalzonasul.com.br/coronavac-acelera-vacinacao-infantil/
http://cozywork.com.br
https://jornalzonasul.com.br/carnaval-e-mantido-no-sambodromo/
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A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Mobi-
lidade e Transportes, anunciou 
que desde quinta, 20, os va-
lores da Zona Azul na capital 
estão reajustados. 

O CAD (Cartão Azul Digital) 
do sistema Zona Azul agora 
tem o valor de R$ 5,75, confor-
me Portaria 005/SMT, publica-
da em Diário Ofi cial.

O contrato de concessão do 
sistema Zona Azul, que entrou 
em vigor em maio do ano pas-
sado, prevê o reajuste a cada 
12 meses.

Mais vagas
O contrato de concessão da 

Zona Azul para a empresa Es-
tapar foi assinado em maio de 
2020, mas só entrou em vigou 
em novembro do mesmo ano. 

A concessão previa inclusi-
ve o aumento do número de 
vagas desse sistema rotativo 
pago, por toda a cidade. 

Na região, várias ruas dos 
bairros Mirandópolis, Vila Cle-
mentino, Chácara Inglesa, Vila 
Mariana, Saúde, Jabaquara e 
outros tiveram demarcação 
de vagas, reduzindo as áreas 
de estacionamento gratuito, 
em especial nas proximidades 
de estações de metrô e áreas 
escolares ou comerciais. 

No total, elas foram amplia-
das em quase 10 mil vagas – de 
41.825, distribuídas em 67 regi-
ões, para 51.606 no total. Para 
exemplifi car, a Vila Clementino 
já tinha 763 pontos de estacio-
namento rotativo e ganhou ou-
tros 456. A Vila Mariana tinha 

Valores da Zona Azul são reajustados 
e cartão digital agora custa R$ 5,75

731 e novas 204 vagas foram 
criadas, situação semelhante 
à da Praça da Árvore que teve 
adicionadas 203 vagas às 896 já 
existentes.

Polêmica
Na época da implantação 

das mudanças, o jornal SP Zona 
Sul ouviu moradores e comer-
ciantes com opiniões divergen-
tes. “Eu vou de bicicleta pra 
todo lado. Acho perfeito: quem 
tem carro tem que pagar para 
estacionar, mesmo”, dizia uma 
moradora da Praça da Árvore.

Um comerciante da Vila 
Mariana também celebrou a 
mudança. “É muito mais de-
mocrático, as vagas se revezam 
entre diferentes motoristas. Do 
jeito que está hoje, um moto-
rista deixa ali o dia todo, sem 
pagar nada”, apostava.

Já um morador do Planalto 
Paulista que trabalha no centro 
discorda. “Eu uso transporte 

público, mas não tem metrô 
perto de casa. Eu saio cedo, 
estaciono próximo à estação 
Praça da Árvore e só retiro no 
fi m do dia. Não vou mais poder 
fazer isso”.

Outro, que mora na Vila 
Clementino, reclama do que 
chama de “privatização do es-
paço público”.

Como funciona
Para usar as vagas adminis-

tradas pela Estapar, é preciso 
instalar um aplicativo da em-
presa no celular. Com ele será 
possível efetuar a compra e ha-
bilitação do Cartão Azul Digital 
(CAD), para ser usado.

O sistema conta com faci-
lidades como a função “Mapa 
de Ocupação” que identifica 
a disponibilidade de vagas em 
tempo real, otimizando o tem-
po de circulação do usuário, 
que, segundo a empresa, tem 
mais facilidade para encontrar 

•TRÂNSITO

uma vaga para estacionar.
Além disso, a companhia 

possui um portal exclusivo (es-
tapar.com.br/novazonaazulsp), 
no qual é possível identificar 
pontos de venda próximos ao 
local em que deseja estacionar, 
acessar as funcionalidades do 
aplicativo e esclarecer dúvidas.

A renda da empresa conces-
sionária vem da administração 
das vagas e, ainda assim, com 
pagamento de valores ao mu-
nicípio. Já as multas referentes 
ao estacionamento irregular 
por motoristas sem cartão é 
totalmente destinada aos co-
fres públicos.

Além dos agentes da Esta-
par, a companhia conta com 
uma frota de veículos equipa-
dos com câmeras que fazem a 
leitura automática das placas e, 
com geolocalização, abastecem 
uma central de informações do 
poder público que monitora o 
tempo de uso e cumprimento 
das regras.

Assim, serão os agentes 
públicos os responsáveis por 
aplicar as multas – a empresa 
só fornece os dados, que tam-
bém permitem garantir maior 
disponibilidade de vagas para 
o cidadão, com segurança e 
confiabilidade, uma vez que 
há um acompanhamento em 
tempo real da operação, com 
dados estatísticos, imagens e 
vídeos. Os carros de vigilância 
não fazem outros tipos de 
fi scalização de trânsito, como 
infrações ao rodízio de veículo, 
por exemplo.

https://jornalzonasul.com.br/cartao-de-zona-azul-e-reajustado/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511974637442&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
http://cutecolorhair.com.br
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MAC USP, no Ibirapuera, tem sete mostras em cartaz
O Museu de Arte Con-

temporânea (MAC) da USP, 
considerado um centro de 
referência de arte moderna 
e contemporânea, brasileira 
e internacional atualmente 
mantém em cartaz sete expo-
sições, algumas mais antigas e 
de longa duração, e outras que 
foram inauguradas no ano pas-
sado. Veja o roteiro a seguir:

Regina Silveira: 
Outros Paradoxos:

 É uma retrospectiva que 
reúne cerca de 180 obras de 
Regina Silveira, uma das mais 
importantes artistas brasilei-
ras de sua geração, reconhe-
cida internacionalmente por 
sua trajetória como artista, 
pesquisadora e professora. O 
título refere-se ao Paradoxo 
do Santo, uma das obras do 
artista incorporada ao acer-
vo do museu em 1994, mas 
principalmente à inquietação 
característica de sua atitude 
questionadora diante da vida 
e da arte. Nessa mostra, há 
gravuras produzidas ainda 
na década de 1960, quando a 
artista era uma jovem recém-
-formada no Instituto de Artes 
da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre; experimentações com 
apropriação de imagens e vi-
deoarte dos anos 1970; além 
de propostas de intervenções 
urbanas e algumas de suas 
instalações mais recentes. 

Em cartaz até 3 de julho.
Projetos Para Um 

Cotidiano Moderno no 
Brasil, 1920-1960: 

Apresenta um conjunto de 
obras representativas da circu-

lação da linguagem moderna 
no país, sobretudo, no urbano 
da primeira metade do século 
20. Trata-se principalmente 
de projetos para ilustrações, 
cartazes e capas de revistas; 
para murais decorativos para 
espaços de estudos privados 
e, desenhos de peças de pe-
ças e figurinos para teatro e 
balé. Da coleção do museu, 
estão expostos trabalhos de 
sete artistas: Antonio Gomide, 
Emiliano Di Cavalcanti, Flávio 
de Carvalho, Fulvio Pennacchi, 
John Graz, Mário Zanini e Vi-
cente do Rego Monteiro. 

Em cartaz até 24 de junho.
MAC e MAM saem na 

defesa da cultura e da 
natureza - Zona da Mata: 

A exposição reúne obras 
de artistas como Claudia Andu-
jar, Marcius Galan, Paulo Naza-
reth e Rodrigo Bueno. O nome 
refere-se à Zona da Mata que 
corresponde geografi camente 
à faixa litorânea da região nor-
deste do Brasil, paralelamente 
ao Oceano Atlântico, e que se 
estende do Rio Grande do Nor-
te até a Bahia. Trecho da Mata 
Atlântica original, hoje quase 
extinta na região, foi solo ex-
plorador de modo predatório. 

Essa exposição adota a 
Zona da Mata como metáfora 
simbólica, não apenas no sen-
tido de geografia física, mas 
no necessário enfrentamento 
do desafi o de lidar com a cons-
tituição de nosso território. 
Está organizada em quatro 
partes diferentes em espaços 
e com temporalidades dis-
tintas, já que ocorre em dois 
museus que estão separados 

apenas por uma passarela: de 
um lado o MAC e do outro, no 
centro do Parque Ibirapuera, 
o MAM. 

Em cartaz até 1º de maio.
Muito Além das 

Aparências – A Imagem 
Crítica de Pedro Meyer: 

Reunindo 27 trabalhos do 
fotógrafo espanhol, radicado 
no México desde 1938, selecio-
nadas de um conjunto de 40 fo-
tografi as doadas pelo próprio 
artista ao MAC-USP em 2008. 
Segundo a curadora Heloui-
se Costa, “como fotógrafo e 
agente cultural, o nome Pedro 
Meyer está indissociavelmente 
ligado às primeiras tentativas 
de estabelecer uma identidade 
para a fotografi a produzida na 
América Latina entre as déca-
das de 1970 e 1980”. 

Em cartaz até 13/02.
Exposição marca a 

passagem do desenho 
moderno ao contemporâneo

Da coleção do MAC-USP 
de mais de 10 mil obras, cerca 
de 70% destas são em suporte 
papel. Essa exposição destaca 
a trajetória dos trabalhos em 
papel do museu, desde dese-
nhos modernistas até obras de 
arte adquiridas recentemente, 
e também reúne artistas convi-
dados que, juntos, revelam as 
diferentes potencialidades de 
linguagem e suporte. Há tra-
balhos, muitos deles inéditos, 
de Anita Malfatti, Di Cavalcanti, 
Portinari, Tarsila do Amaral, Flá-
vio de Carvalho, Ismael Nery, 
Geraldo de Barros, Junior Suci, 
Zed Nesti, Mira Schendell e 
Gustavo von Ha, entre outros. 

Em cartaz até 13/02.

Visões da Arte no Acervo 
do MAC USP – 1900-2000: 

Foi a partir dessa mostra, 
inaugurada em 2016, que o 
museu passou a expandir, 
significativamente, o núme-
ro de obras em exposição 
de longa duração. São mais 
de 160 obras do acervo, de 
artistas como Di Cavalcanti, 
Tarsila do Amaral, Flávio de 
Carvalho, Anita Malfatti, Volpi, 
Brecheret, De Chirico, Picasso, 
Kandinsky, Modigliani, Boccio-
ni, Matisse, Max Bill e muitos 
outros. Reúne desde peças 
do século 20, percorrendo os 
últimos cem anos da história 
da arte, e acompanha as prin-
cipais escolas e movimentos 
artísticos do período. Em car-
taz até 24 de julho.

Vizinhos Distantes: 
Arte da América Latina 
no Acervo do MAC-USP:

 Cerca de 250 trabalhos 
entre pinturas, esculturas, 
instalações, objetos, foto-
grafias, registros e projetos 

de performances, vídeos e 
publicações de artistas, todos 
pertencentes ao acervo do 
museu, discutem a contin-
gência heterogênea, híbrida, 
plural e mestiça do continente. 
A mostra é uma plataforma de 
apresentação dos repertórios 
artísticos latino-americanos 
reunidos no acervo do MAC 
USP, ao longo de sua história. 

Em cartaz até 3 de abril.
O Museu de Arte Contem-

porânea (MAC) da USP fica 
na Av. Pedro Álvares Cabral, 
1.301, Ibirapuera; e funciona 
de terça a domingo das 10 às 
21 horas, sem necessidade de 
agendamento prévio. Gratui-
to. O distanciamento social é 
recomendado; e as máscaras 
faciais e a prova da vacina 
covid-19 são obrigatórias para 
maiores de 12 anos. 

Com informações 
do Jornal da USP

Acima, obra de Wassily Kandinsky, Composi-
ção Clara, 1942. Óleo sobre tela – Foto: MAC-USP

Abaixo: Emiliano Di Cavalcanti, Projeto para Mural (Traba-
lhadores), 1945. Aquarela e grafi te sobre papel – Foto: MAC-USP

https://jornalzonasul.com.br/mac-usp-tem-sete-mostras-em-cartaz/
http://prosangue.hubglobe.com
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Unidade de saúde do Jardim Miriam 
está atendendo 24h para gripe e Covid

sobre agravamento dos sinto-
mas. Se houver piora clínica e/
ou saturação <93%, dispneia 
ou taquipneia, aumento de 
febre por mais de três dias, 
exacerbação da doença de 
base e/ou bioquímicos ou 
imagem alteradas - o paciente 
deverá ser encaminhado para 
Rede de Urgência e Emergên-
cia (RUE).

Para pessoas fora do gru-
po de risco e que apresenta-
rem dois ou mais sintomas 
gripais, o diagnóstico será 
realizado prioritariamente de 
forma clínica, considerando 
o histórico de contato próxi-
mo ou domiciliar nos 14 dias 
anteriores ao aparecimento 
dos sintomas com pessoas 
confi rmadas para Covid-19.  

Com o diagnóstico positi-
vo, o indivíduo deverá perma-
necer em isolamento por sete 
dias (após início de sintomas) 
e, se ao fi nal desse período, 
ele não apresentar sintomas 
respiratórios e febre por um 
período de 24 horas, sem uso 
de antitérmico, será liberado 
do isolamento. Caso contrá-
rio, deverá permanecer em 
quarentena até o décimo dia.

Os sintomas gripais agu-
dos são caracterizados por 
pelo menos dois dos seguin-
tes sinais: febre (mesmo que 
referida); calafrios; dor de 
garganta; tosse; coriza; e dis-
túrbios olfativos ou distúrbios 
gustativos.  

Em crianças, além dos sin-
tomas anteriores, considera-

Devido à grande demanda 
nos atendimentos de Síndro-
me Gripal (SG), as unidades 
de atendimento da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) 
passaram a realizar, desde 
sábado passado, 15 de janeiro, 
o diagnóstico para Covid-19 e 
Síndrome Gripal de forma clí-
nica. A testagem será realiza-
da em pessoas que integrem 
grupos específi cos, conside-
rados em condições de risco.

O novo fluxo é realizado 
nas unidades hospitalares, nas 
Assistências Médicas Ambula-
toriais (AMAs), Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs), AMA/
UBS Integradas, Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) e 
Pronto Socorros (PSs).  

Pertencem ao grupo de 
risco: pessoas não vacinadas 
ou com apenas uma dose de 
vacina, gestantes e puérpe-
ras, indivíduos com comor-
bidades a critério médico, 
profi ssionais de saúde e po-
pulação em situação de rua. 
Para esse público, quem apre-
sentar dois ou mais sintomas 
gripais, será submetido ao 
RT-PCR ou teste rápido antí-
geno, de acordo com a dispo-
nibilidade do insumo.

Após o diagnóstico, esse 
grupo será monitorado por 
meio de atendimento telefô-
nico e serão analisadas as con-
dições clínicas por sete dias, 
deverá também ser disponibi-
lizado oxímetro e orientações 

-se também obstrução nasal, 
na ausência de outro diag-
nóstico específi co. Em idosos 
devem-se considerar tam-
bém critérios específi cos de 
agravamento, como síncope, 
confusão mental, sonolên-
cia excessiva, irritabilidade e 
inapetência. Na suspeita da 
Covid-19, a febre pode estar 
ausente e sintomas gastroin-
testinais (diarreia) podem 
estar presentes.

O novo fluxograma para 
atendimento de Síndrome 
Gripal pode ser consultado 
no link: https://www.pre-
feitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/saude/vigilan-
cia_em_saude/doencas_e_
agravos/?p=322968.l

UBS até 22h
Algumas unidades de As-

sistências Médicas Ambula-
toriais (AMAs) e AMAs/Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 
Integradas, além de algumas 
UBSs, estão com o seu horá-
rio de atendimento ampliado 
para o atendimento aos pa-
cientes com sintomas respira-
tórios de gripe e Covid-19.   Ao 
todo, serão 39 unidades que 
terão o seu horário ampliado 
para funcionamento. 

Na zona sul da capital, a 
unidade Jardim Miriam terá 
atendimento 24h. A  AMA/
UBS Integrada Jardim Miriam 
I – Manoel Soares de Oliveira 
fi ca na Av. Santo Afonso, 419 
– Jardim Miriam

BELEZA

Sol, chuva, piscina...
e os cabelos?

Esse verão está ainda mais 
estranho e danoso para a nossa 
saúde - incluindo a saúde dos 
cabelos. A oscilação intensa 
de temperatura, o sol forte  
no mesmo dia em que a chuva 
causa aquele frizz indesejá-
vel... Sem falar que é tempo de 
praia, piscina, viagens... até a 
poluição urbana compromete 
a saúde dos cabelos. 

Como evitar as pontas du-
plas, o aspecto “desleixado, o 
quebradiço, a falta de brilho 
e viço? “A primeira coisa a ter 
em mente é que ‘cada cabelo 
uma sentença’! Apesar de as 
difi culdades enfrentadas serem 
semelhantes, o cuidado difere 
para cada pessoa, dependendo 
da espessura do fi o, do estilo, 
dos tratamentos já feitos”, 
explica Rose Inoki, profi ssional 
especializada em tratamentos, 
cortes e coloração, com mais 
de 15 anos de experiência. 

Ao lado da sócia Michelle 
Ceródio, ela comanda o salão 
Cur&Color Hair, pertinho da 
estação Praça da Árvore. E ga-
rante que o melhor jeito de co-
meçar bem o ano é investindo 
em uma hidratação e retirando 
pontas duplas com um corte 
adequado.

Ela aponta que, graças a 
avanços na cosmetologia, há 
uma infinidade de produtos 
cosméticos que podem real-
mente fazer milagres. Mas, 
qual deles é o ideal? Há poma-
das, máscaras, cremes, óleos. 
Como evitar gastos astronômi-
cos com produtos muito bons, 
mas que por vezes não são os 
mais adequados ao nosso tipo 

de cabelo? “O ideal é confiar 
as dicas a especialistas. Nós 
estamos aqui para dar essa 
orientação e fazer um trata-
mento adequado para cada 
pessoa, cada caso, cada situa-
ção”, complementa Michelle 
Ceródio. Elas apontam que 
hidratar em casa é importante, 
mas frequentar rotineiramente 
o salão é essencial. 

“Cabelos coloridos e ali- sa-
dos precisam de atenção redo-
brada. Não basta fazer mechas, 
descolorir e achar que o cabelo 
vai se comportar da mesma 
maneira. Aliás, pro- gressivas, 
processos de colorir e descolo-
rir, todos devem ser feitos com 
técnicas adequadas e produtos 
de qualidade para evitar proble-
mas”, explica Rose. “Cuidados 
simples podem fazer muito 
bem para o visual e até para o 
bolso!”

Cut&Color Hair
Rua Caramuru, 431 

Praça da Árvore 
Telefone: 2640-3660

https://jornalzonasul.com.br/ama-jardim-miriam-esta-atendendo-24h/
https://jornalzonasul.com.br/cuide-da-saude-dos-cabelos-hidrate/
http://aacd.org.br

