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Pizza Bar é opção para curtir o 
verão: drinks, cerveja gelada, vinhos 
e espumantes... E, claro, pizza!
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Cinemateca retoma publicações 
em redes sociais e deve reabrir ao 
público no primeiro semestre

Aumentam famílias vivendo nas ruas
A Prefeitura compro-

vou, por um recenseamen-
to feito por consultoria, se-
guindo critérios técnicos, 
o que todos que vivem na 
capital já sabem: aumen-
tou consideravelmente o 
número de pessoas em 
situação de rua. Além dis-
so, o Censo mostrou que 
de 2019 para 2021, o nú-
mero de barracas nas ruas 
cresceu em 330%. Também 
foi comprovado que há 
muito mais mulheres e 
crianças, famílias inteira 
que estão nessa situação. 
A crise econômica e a Co-
vid foram fatores determi-
nantes e a pesquisa ainda 
mostra que a maioria des-
sas pessoas têm alguma 
atividade econômica, mas 
não suficiente para ban-
car moradia - que é o so-
nho da maioria. P����� 3

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)

Como reduzir o lixo 
eletrônico e qual a 
forma de descartar?

Muita gente acredita que 
lixo eletrônico é formado 

por computadores e seus 
acessórios, além de celulares 

e televisores. Mas máquinas 
de lavar roupa e louça, seca-

dores de cabelo, furadeiras, 
antigos e atuais aparelhos de 

som, pilhas e baterias... Tudo 
isso é lixo eletrônico, que 

pode contaminar o solo e as 
águas, comprometendo até a 

nossa alimentação cotidiana. 
Saiba como reduzir a geração 

desse resíduo e como descar-
tar corretamente.  P����� 2
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M E I O A M B I E N T E
O que é lixo eletrônico e como descartar

Quando se fala em lixo ele-
trônico, muita gente pensa em 
celulares, notebooks, com-
putadores e seus periféricos 
(teclados, mouses, monitores, 
impressoras), e televisores. 
Mas, na verdade, lixo eletrô-
nico engloba uma gama muito 
mais ampla de produtos: se-
cadores de cabelos, geladei-
ras, lava-louças, lava-roupas, 
ventiladores, aparelhos de 
barbear, aspiradores de pó, 
lanternas, en� m, qualquer tipo 
de aparelho que funcione com 
eletricidade ou baterias. Ali-
ás, baterias e pilhas também 
fazem parte do chamado lixo 
eletrônico. 

Há vários problemas em 
descartar irregularmente o 
lixo eletrônico. A primeira 
e essencial dica é: não jogue 
no lixo doméstico comum, 
nem no material reciclável 
separado para coleta seletiva 
e muito menos em áreas pú-
blicas, lembrando que este é 
um crime ambiental, passível 
de multa de aproximadamente 
r$ 18 mil reais.

Objetos recicláveis são ape-
nas aqueles feitos de plástico, 
vidro, papel e plástico, sem 
componentes eletrônicos, ba-
terias, chips ou similares. 

Para esses, há coleta seletiva 
em todos os 96 distritos da 
cidade. Boa parte conta com 
coleta seletiva porta a porta, 
feita por equipe especial e ca-
minhões especí� cos.

Nas zonas sul e leste da 
cidade, a coleta de lixo tra-
dicional, bem como a sele-
tiva, são serviços prestados 
pela concessionária Ecourbis 
Ambienta l .  Para  saber  o 
horário em que as equipes 
passam em sua rua, basta 
acessar : ecourbis.com.br/
coleta/index.html

Aumento do 
consumo

De acordo com um relató-
rio divulgado pela Coalizão 
das Nações Unidas sobre Lixo 
Eletrônico e pela Plataforma 
para Aceleração da Economia 
Circular, o mundo produzirá 
cerca de 120 milhões de lixo 
eletrônico até 2050. Na Amé-
rica Latina, o Brasil lidera o 
ranking como produtor desse 
material e na escala mundial, 
� ca em sétimo lugar, atrás da 
China, Estados Unidos, Ja-
pão, Índia, Alemanha e Reino 
Unido, com a geração de 1,5 
milhão de tonelada por ano.

Só o Brasil consome, todos 
os anos, 1,2 bilhão de pilhas 
e 400 milhões de baterias de 
telefone celular. E o que é pior: 
estima-se que 40% das pilhas 
comuns vendidas no Brasil 
sejam falsi� cadas, isto é, pro-
duzidas sem controle podendo 
conter um teor de metais pesa-
dos superior ao permitido pela 
legislação ambiental.

A pandemia tornou esse 
cenário ainda mais complexo. 
Com o crescimento do tra-
balho em casa (home o�  ce), 
aulas online e comunicação até 
mesmo pessoal, entre familia-
res, por meio de dispositivos 
eletrônicos, a venda desses 
produtos disparou. 

De acordo com a Admitad 
A�  liate, no primeiro semestre 
do ano passado, as compras 
pela internet no mundo au-
mentaram em 34%, mas no 
Brasil o número de pedidos 
cresceu 319% e os gastos com 
eletrônicos saltaram 455%.

Avanços 
tecnológicos

E não é só por conta da 
pandemia. Os hábitos também 

mudam, junto com a tecnolo-
gia. Se no passado tínhamos 
fitas cassete para música e 
vídeo, essa tecnologia evoluiu 
para dvds, depois blu-rays - 
que durou período bem curto 
de tempo - e evoluiu para o 
chamado “streaming”, ou seja, 
transmissão pela internet - que 
em muitos casos exigem tec-
nologias diferentes, como apa-
relhos de televisão inteligentes 
(smart tvs)  ou adaptadores e 
boxes de streaming. 

Ou seja, essas tecnologias 
não apenas demandam a com-
pra de novos aparelhos - mais 
lixo eletrônico para o futuro 
- como também podem signi-
� car o descarte de aparelhos 
inadequados e antigos, de 
dvds, cds, � tas... 

Consumo 
consciente

Assim, a conclusão é de que 
os aparelhos elétricos e eletrô-
nicos em geral são inevitáveis 
na vida moderna. 

Mas, há maneiras de evitar 
a geração eletrônico e elas 
começam na compra desse ob-
jeto. Busque itens duradouros, 
que consomem pouca energia 
e de indústrias que garantam 
a prática da Logística Reversa. 

Ou seja, no momento de es-
colher qual marca vai comprar, 
dê preferência àquelas que se 
responsabilizam pelo descarte 
correto do item quando ele for 
inutilizado, ainda que muitos 
anos no futuro. 

Outra dica sobre a decisão 
de compra está no modelo 
- cuidado para não aderir a 
“modas”, ou seja, para não 
adquirir itens que vão � car ob-
soletos ou esquecidos em casa 
em pouco tempo. Isso vale es-
pecialmente para brinquedos 
infantis. Por quanto tempo se-

Quase dois milhões de litros de óleo foram reciclados em 2021
O resíduo de cozinha é um 

dos maiores poluentes da rede 
de esgoto, pois ao ser descar-
tado na pia, pode causar en-
tupimento dos encanamentos, 
atraindo ratos e baratas para o 
local. Além da poluição, o des-
carte do óleo usado pela rede 
de esgoto causa até problemas 
de trânsito! O entupimento 
da tubulação urbana causa in-
terdições  para consertos, sem 
falar nos custos de todas essas 
obras e manutenções... 

Mas, todo mundo pode 
contribuir para que esse re-
síduo gerado nas casas roti-
neiramente não represente 
custos ou danos à cidade. E é 
muito fácil: a Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente 
(SVMA), tem parceria com o 
Instituto Triângulo que cole-
tou, em 2021, 1,7 milhão de 
litros de óleo de cozinha que 

se transformaram em 155 mil 
barras de sabão biodegradá-
vel e 1,5 milhão de litros de 
biodiesel. 

Parte do óleo vegetal foi re-
cebido em 34 pontos de coleta 
em parques municipais. São 
Paulo foi a primeira cidade do 
mundo aceita pela Rede Mun-
dial de Economia Circular, que 
objetiva criar oportunidades 
que bene� ciam a sociedade e 
o meio ambiente a partir da 
eliminação dos resíduos e da 
poluição, do prolongamento 
da vida útil dos produtos e da 
regeneração dos ecossistemas 
naturais.

O óleo de fritura recolhi-
do para reciclagem é trans-
formado em sabão, que fica 
disponível gratuitamente para 
a população nos pontos volun-
tários de entrega.

Segundo dados da Associa-
ção Brasileira das Indústrias 

de Óleos Vegetais (Abiove), 
o consumo no país está em 
torno de três bilhões de litros 
ao ano e a estimativa é que, de 
cada quatro litros consumidos, 
um seja descartada de forma 
incorreta, o que representa 
mais de 700 milhões de litros 
ao ano lançados no meio am-
biente sem o devido cuidado 
e controle.

Um litro de óleo é capaz de 
contaminar até 25 mil litros de 
água. Em rios, lagos e mares, 
o óleo forma uma camada de 
gordura que impede a passa-
gem da luz do sol, diminuindo 
o oxigênio e causando mor-
te de peixes e da vegetação 
aquática.

Como descartar
O descarte correto do óleo 

de cozinha é feito por meio da 
garrafa pet. A reciclagem do 
produto é uma saída susten-
tável ao problema. Existem 

diversas finalidades para o 
óleo de cozinha usado. Entre 
elas está a produção de resina 
para tintas, sabão, detergente, 
glicerina, ração para animais e 
até biodiesel.

O descarte do óleo pode 
ser feito em pontos de co-
leta instalados nos parques 
municipais por meio de uma 
parceria entre a SVMA e o 
Instituto Triângulo. O mate-
rial recolhido é redistribuído 
para a usina do Instituto, que 
faz a reciclagem do material, 
transformando a gordura em 
sabão, que � ca disponível para 
a população nos pontos de 
entrega voluntários.

O processo de reciclagem 
também demanda muitos 
funcionários, o que dá opor-
tunidade para jovens da co-
munidade local de consegui-
rem empregos com carteira 
assinada.

LIMPEZA PÚBLICA

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consciência ambiental em 
meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação fi nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental 
S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área 
Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a cons-
cientização e educação ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

rão usados? Consomem muita 
pilha ou bateria? Podem ser 
doados e reaproveitados por 
outras crianças futuramente. 

No caso de aparelhos de 
telefonia celular, tablets, lap-
tops, leitores de livros digitais, 
aparelhos de video game e 
similares, evite trocar a cada 
novo lançamento. Consumi-
dor consciente e preocupado 
com a geração de resíduos no 
planeta, sempre se questiona: 
preciso mesmo desse item? 
Será útil por quanto tempo? 
Qual a durabilidade da marca?

Não ceder aos apelos exces-
sivos da indústria por trocas 
constantes e, paralelamente, 
exigir que haja programa de 
coleta dos itens pós consumo 
(logística reversa) são atitudes 
tão importantes quanto ga-
rantir o conforto e praticidade 
que todos esses itens repre-
sentam.  Sempre que possível, 
conserte em vez de trocar. 

Descarte 
correto

Itens como pilhas e bate-
rias, bem como componentes 
eletrônicos dos mais diversos 

aparelhos possuem produtos 
químicos e metais pesados em 
sua composição, que poluem 
o solo, os lençóis freáticos e 
contaminam até as verduras e 
legumes que comemos.

É por isso que existem ma-
neiras e locais certos para 
descartar esse tipo de lixo. 
Quem fabrica ou vende pilhas 
e baterias é obrigado a manter 
um ponto de coleta, em que 
o consumidor pode deixar os 
produtos usados para o des-
carte correto.

Esse processo é conhecido 
como logística reversa. No en-
tanto, essa é uma responsabi-
lidade de todos. No Estado de 
São Paulo, o governo estimula 
as empresas a criarem seus 
próprios sistemas de coleta. 
Pela internet, é possível saber 
onde estão e ver que tipo de 
produto pode ser descartado.

Quando tiver dúvidas, entre 
e contato com o serviço de 
atendimento ao Consumidor 
do fabricante para orientações.  

Há também várias ONGs e 
cooperativas que também rece-
bem estes materiais, assim como 
catadores autônomos. O que é 

lixo para uns, é transformado 
em renda para muitos outros. 

Na cidade de São Paulo, 
há diversas possibilidades de 
descartar aparelhos, baterias e 
pilhas de forma correta.

Pilhas e baterias podem 
ser descartadas em diversos 
supermercados, drogarias, 
shopping centers, lojas de ele-
trônicos ou celulares e até 
padarias. 

Para o descarte de objetos 
eletrônicos de médio porte, 
há pontos de entrega volun-
tária em diversos parques da 
cidade, como o Ibirapuera, o 
Independência, o Aclimação e 
o Nabuco, todos aqui na zona 
sul. As subprefeituras de Vila 
Mariana e Ipiranga também 
têm pontos de descarte.

As unidades de Ecoponto 
e as operações Cata Bagulho 
também aceitam eletrodomés-
ticos e eletroeletrônicos. 

Para conhecer os ende-
reços dos ecopontos acesse 
bit.ly/3rIyGJy. Ou para con-
ferir as datas e horários das 
próximas Operações Cata Ba-
gulho em seu bairro, basta 
acessar bit.ly/3fYKz8B.

Coleta
Con� ra a lista dos parques 

municipais que fazem a coleta 
e leve sua garrafa PET com 
óleo no ponto mais próximo:

Parque Aclimação; Parque 
Alfredo Volpi; Parque Barra-
gem de Guarapiranga; Parque 
Chácara das Flores; Parque 
Cidade de Toronto; Parque 
Colina de São Francisco

Parque Cordeiro - Martin 
Luther King; Parque Ecológi-
co Central do Itaim Paulista; 
Parque Ecológico Prof. Lydia 
Natalizio Diogo - Vila Pru-
dente; Parque Guanhembu 
- Benedicta Ramos Caruso; 
Parque Independência; Par-
que Jacintho Alberto; Parque 
Jardim da Luz; Parque Jardim 
Herculano; Parque Lina e 
Paulo Raia; Parque Linear 
Mongaguá; Parque Linear 
Ribeirão Cocaia; Parque Li-
near São José; Parque Lions 

Tucuruvi; Parque Luis Carlos 
Prestes; Parque M’Boi Mirim; 
Parque Nabuco; Parque Pique-
ri; Parque Previdência; Par-
que Raposo Tavares; Parque 
Rodrigo de Gásperi; Parque 
Santa Amélia; Parque Santo 
Dias; Parque São Domingos; 
Parque Severo Gomes; Parque 
Shangrilá; Parque Tenente 
Siqueira Campos - Trianon; 
Parque Trote/Vila Guilherme; 
Parque Vila dos Remédios

ALÉM DE CELULARES E COMPUTADORES, TODOS OS 
APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DO DIA A DIA SÃO 
LIXO ELETRÔNICO, ASSIM COMO PILHAS E BATERIAS

28 DE JANEIRO DE 2022PÁG. 02

https://jornalzonasul.com.br/plastico-heroi-ou-vilao/
https://jornalzonasul.com.br/o-que-e-lixo-eletronico-e-como-descartar/
https://jornalzonasul.com.br/parques-tem-pontos-de-descarte-de-oleo-usado/
https://jornalzonasul.com.br/secao/ecourbis/


28 DE JANEIRO DE 2022 PÁG. 03

•SAÚDE

•SEGURANÇA

População em situação de rua 
na cidade aumentou em 31%

Seja sob as marquises da 
estação Conceição do Metrô, 
seja embaixo do viaduto Onze 
de Junho ou nas ilhas centrais 
da Rua Domingos de Morais, 
no Largo Ana Rosa... O triste 
cenário vem piorando a olhos 
vistos na cidade. A população 
em situação de rua só au-
menta. 

O que o paulistano já sa-
bia por intuição agora foi 
comprovado pelo censo da 
população de Rua feito pela 
Prefeitura paulistana. O re-
censeamento, que havia sido 
feito em 2019, só teria de ser 
repetido, conforme prevê a 
legislação municipal, em 2023. 
Mas, com o agravamento da 
crise e com a intenção de 
oferecer respostas rápidas 
a Prefeitura se antecipou ao 
calendário e traçou o diag-
nóstico completo da realidade 
atual.

Feito a partir de critérios e 
metodologia científi cos, por 
empresa contratada, o censo 
mostrou que  enquanto em 
2019 havia 24.344 pessoas 
em situação de rua na cidade, 
no fi nal de 2021, havia 31.884 
pessoas identifi cadas no Cen-
so. Deste total, 19.209 foram 
recenseadas quando estavam 
em logradouros públicos e 
outras 12.675 enquanto esta-
vam abrigadas nos Centros de 
Acolhida da rede socioasssis-
tencial do município.

 Para se ter uma ideia, das 
645 cidades paulistas, 449, ou 
69,6% do total, têm quantida-
de de moradores menor do 

que a população em situação 
de rua em São Paulo.

Se até pouco tempo atrás 
a população de rua se concen-
trava em alguns endereços, 
é bem verdade que agora há 
muito mais gente espalhada 
pela cidade, muitos pontos 
ocupados por várias barracas, 
o que também é perceptível 
para os paulistanos. 

Da mesma forma, pare-
ce nítido que o número de 
mulheres e crianças nas vias 
públicas aumentou muito. 

O número do que os re-
censeadores classifi cam como 
“moradias improvisadas” 
(barracas) nas ruas cresceu 
330% em 2021, considerando-
-se os números de 2019. En-
quanto no recenseamento 
anterior havia 2.051 pontos 
abordados com barracas im-
provisadas, em 2021 foram 
computados 6.778 pontos.

Na mesma esteira cresceu 
também o número de entre-
vistados informando ter, no 
local em que foram aborda-
dos nas ruas, a companhia de 
alguma pessoa que considera 
ser integrante de sua família.  
Enquanto em 2019, 20% da 
população em situação de rua 
deu esta declaração, em 2021 
o percentual subiu para 28,6%.

o percentual de mulheres 
em situação de rua cresceu 
de 14,8% do total dessa po-
pulação, em 2019, para 16,6% 
em 2021. Do mesmo modo, 
a população trans/travesti/
agênero/não binário/outros 
também aumentou: represen-

tava 2,7% em 2019, e agora, 
soma 3,1% da população nas 
ruas da cidade.

O perfil majoritário con-
tinua masculino, em idade 
economicamente ativa, idade 
média de 41,7 anos em 2021. 
Do total de pessoas em situa-
ção de rua na capital paulista, 
70,8% são pretos ou pardos

Do total, 39,2% das pes-
soas são naturais da cidade 
de São Paulo, 19,86% são de 
outras cidades do estado e 
40,94% são de outros Estados.

Os principais motivos 
apontados pelos entrevista-
dos para estarem situação de 
rua foram os confl itos familia-
res (34,7%), a dependência de 
álcool e outras drogas (29,5%) 
e a perda de trabalho/renda 
(28,4%).

O levantamento também 
mostra que após a situação 
de rua 42,8% não trabalham, 
33,9% estão vivendo de bicos, 
16,7% trabalham por conta 
própria, 3,9% empregados 
sem registro em carteira e 
2,2% empregados com re-
gistro em carteira, ou seja, 
a maioria das pessoas que 
estão em situação de rua 
trabalha de alguma maneira.

O desejo de sair das ruas 
é da imensa maioria: 92,3%. 
Apenas 6% dos entrevistados 
disseram que não desejavam 
deixar de viver em situação de 
rua. Quando indagados sobre 
o que faria com que eles dei-
xassem as ruas, para 45,7% é 
o emprego fixo, seguido da 
moradia (23,1%).

Intervalo da vacina Coronavac 
para crianças é de 28 dias

o imunizante Pfi zer, na ausên-
cia da AstraZeneca)

- Pfi zer maiores de 12 anos: 
21 dias após 1° dose

- Janssen: de 2 a 6 meses 
após 1° dose (excepcional-
mente sendo feitas com o 
imunizante Pfi zer, na ausência 
da Janssen)

Vacinação infantil:
orientações
As crianças de 6 a 11 anos 

de idade receberão a Corona-
vac, liberada para uso infantil 
na última quinta-feira (20) 
pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa).

O público de 5 anos de 
idade será vacinado com a 
Pfi zer pediátrica, assim como, 
as crianças de 5 a 11 anos com 
imunossupressão. O público 
de 6 a 11 anos de idade com 
comorbidades será vacinado 
com o imunizante Coronavac.

Elas devem estar acompa-
nhadas por um responsável 
maior de 18 anos e apresen-
tar documento de identifi ca-
ção (preferencialmente CPF), 
comprovante de residência e 

carteirinha de vacinação.
Adolescentes de 12 a 17 

anos podem se vacinar de-
sacompanhados, desde que 
levem uma autorização as-
sinada por um responsável, 
conforme o modelo disponí-
vel na página Vacina Sampa. A 
lista dos postos de vacinação 
contra a Covid-19 pode ser en-
contrada no site Vacina Sam-
pa, no link: bit.ly/3AEI9FD.

Testou Positivo? 
Saiba quando vacinar
Diante do aumento de 

novos casos de Covid-19, im-
pulsionados pela variante 
ômicron, diversas pessoas fi -
caram com dúvida se podiam 
tomar a dose adicional após 
testar positivo.

O Ministério da Saúde 
(MS) recomenda que quem 
foi infectado pela Covid-19 
aguarde quatro semanas após 
o início dos sintomas para 
receber o imunizante. As pes-
soas assintomáticas devem 
esperar quatro semanas a 
partir do primeiro exame de 
PCR positivo.

A Prefeitura de São Paulo 
seguirá as orientações do 
Instituto Butantan e ampliará 
para 28 dias o retorno para a 
segunda dose (D2) da vacina 
antiCovid do imunizante Coro-
navac para as crianças de 6 a 
11 anos na capital. O intervalo 
entre a primeira e a segunda 
dose da Pfi zer pediátrica é de 
56 dias ou 8 semanas.

“O instrutivo do Instituto 
Butantan saiu ontem à noite 
para 28 dias, então obviamen-
te a Prefeitura seguirá este 
novo instrutivo, respeitando 
este intervalo para crianças 
de 6 a 11 anos”, disse o prefei-
to Ricardo Nunes.

A Coordenadoria de Vigi-
lância em Saúde (Covisa) está 
reorientando todas as Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 
para que os retornos sejam 
sempre agendados após 28 
dias da primeira dose. Os res-
ponsáveis pelas crianças que 
receberam o cartão com o 
retorno para a D2 após 15 dias 
também serão orientados pe-
las Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) sobre o novo intervalo 
de 28 dias. Para os adultos, o 
intervalo entre as doses per-
manece 15 dias.

Intervalos
Para crianças:
- Pfi zer Pediátrica: 56 dias 

ou 8 semanas após a 1° dose
- Butantan (Coronavac) Pe-

diátrica: 28 dias ou 4 semanas 
após a 1° dose

Adultos e adolescentes:
- Butantan (CORONAVAC) 

adultos: 15 dias após 1°dose
- AstraZeneca: 08 semanas 

(56 dias) após 1°dose (excep-
cionalmente sendo feitas com 

https://jornalzonasul.com.br/intervalo-da-coronavac-para-criancas-e-de-28-dias/
https://forms.office.com/r/yqbdpKyWeL
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=307599
https://jornalzonasul.com.br/cresce-numero-de-familias-vivendo-nas-ruas/
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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

•CULTURA

Cinemateca retoma presença online 
e deve reabrir no primeiro semestre
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“VOLTAMOS! • A Cinema-
teca Brasileira está on-line 
novamente! Coincidente-
mente, retornamos às redes 
sociais nesta terça-feira, 25/1, 
aniversário de São Paulo, ci-
dade que abriga a instituição. 
A partir de agora, voltaremos 
a dividir com vocês notícias 
da entidade, responsável 
pela preservação da produ-
ção audiovisual brasileira.”

O recado, postado nas 
redes sociais da Cinemateca 
Brasileira, agradou e reper-
cutiu tanto com a comuni-
dade artística quanto com a 
vizinhança desse que é um 
dos espaços culturais mais 
importantes do país e que 
ocupa prédio histórico da 
Vila Mariana. 

Fechada há mais de um 
ano e meio, a Cinemateca 
tem um acervo que, além 
de ser o maior da América 
Latina, repleto de itens im-
portantes e raros que resu-
mem a produção audiovisual 
brasileira, é também muito 
sensível e corre riscos de in-
cêndio pelo tipo de material 
dos fi lmes. 

Em outubro passado, de-
pois de muita polêmica en-
volvendo o Governo Federal, 
finalmente ficou definido 
que a  Sociedade Amigos da 
Cinemateca (SAC) passaria a 
gerenciar o local pelos próxi-
mos cinco anos. 

 já em novembro, a en-
tidade anunciou que as ati-
vidades seriam retomadas, 

com recontratação de parte 
da equipe demitida com o 
encerramento do contrato 
anterior.

Em entrevista ao portal 
G1, Maria Dora Mourão, di-
retora-executiva da Associa-
ção Amigos da Cinematecam 
declarou que há um grave 
problema no telhado, que vai 
ser priorizado, em relação à 
situação do prédio. 

Para além disso, a diretora 
afi rma que a expectativa é de 
reabrir a Cinemateca ao pú-
blico em abril ou maio, ainda 
que apenas parte do prédio, 
para atividades também par-
ciais. E que a recontratação 
de funcionários para garantir 
não apenas a manutenção 
do acervo mas também para 
garantir a agenda cultural 
do local, está acontecendo 
paulatinamente.

Nas redes sociais, a insti-

tuição vem anunciando que 
deve reabrir “no primeiro 
semestre”, inclusive a área 
externa para piqueniques. 

Recursos
Já o colunista do portal 

Metrópolis, Guilherme Ama-
do, publicou que a Cinema-
teca “recebeu autorização do 
governo federal para captar 
R$ 13,1 milhões para conser-
var e catalogar 3.000 rolos 
que pertencem à coleção 
em nitrato de celulose da 
Cinemateca. Quando combi-
nados, os rolos configuram 
1.800 materiais fílmicos e 
representam 1,2% do total do 
acervo da instituição”.

O colunista ainda apon-
ta que, em carta enviada 
à Secretaria de Cultura do 
Ministério do Turismo, a Cine-
mateca teria apontado que já 
há uma empresa interessada 
em bancar o projeto - a Vale. 

Pizza bar em Mirandópolis oferece 
drinks originais e cervejas geladas

Curtir um happy hour é sem-
pre essencial para quem encara 
a rotina acelerada paulistana, 
mas nesse calor escaldante 
ganha ainda mais importância. 
Sabendo disso, a GattoFiga Pi-
zza Bar investe em uma série de 
atrativos para a clientela já fi el 
que lota a casa seja nos fi nais 
de semana ou em dias úteis.

Aliás, não só para curtir es-
ses fi nais de dia quentes, mas 
para jantar, a casa tem entre 
suas principais atrações uma 
lista de drinks super originais, 
geladinhos, para começar bem 
um bate-papo com amigos, 
um encontro romântico ou um 
jantar com familiares. 

Vale ressaltar  que a casa 
abre de terça a quinta, das 
18h às 23h; sextas e sábados 
até meia-noite. E o detalhe é 
que, nas charmosas e arejadas 
mesinhas externas, é possível 
saborear todas as atrações da 
casa acompanhado por seu pet!

A defi nição de “Pizza Bar” 
não é por acaso. A coquetela-
ria tem atenção especial, com 
clássicos como Bloody Mary, 
Gin Tonica, Martini... E outros 
drinks contemporâneos que 
ganharam mais fama no Brasil 
recentemente, como o Mos-
cow Mule, o Lemoncello Spritz, 
Lillet Vive, Cachaça Sour e Ape-
rol Spritz. 

Tem também criações auto-
rais, como pede um bom bar. O 
Gin Tônica, por exemplo, pode 
ser de Hibiscus com Laranja - 
com aquela leve acidez que um 
bom drink pede. Outra criação 
da casa é o Bardot: Cachaça, 
Limão Siciliano, Xarope de Mo-
rango e Espuma de Morango 
com Gengibre. 

Aliás, para quem curte um 
bom happy hour, coroado por 
um drink de qualidade, a dica é 
ir à casa entre 18h e 19h30, de 
terça a quinta: nesse horário, 
tem promoção “Double Drink” 
de Moscow Mule, Cachaça Sour, 
Lillet Vive e Limoncello SPRITZ.

Há também as cervejas, 
geladíssimas. A Eisenbahn está 
disponível nas versões Pilsen, 
Weizenbier, Pale Ale ou Ame-
rican IPA.

Entre os vinhos, nesses dias 
mais quentes, a preferência 
da clientela fi ca com os rosés, 
brancos e espumantes. Mas, 

claro, sempre há os que não 
dispensam um bom tinto, não 
importa quanto marquem os 
termômetros. E para todos 
eles, a carta de vinhos da casa 
traz ótimas opções

Com essa proposta de pizza 
bar, não poderiam, claro, faltar 
boas opções de entradas ca-
prichadas.  Uma das preferidas 
é a Parma e Pomodori, que já 
ganha a clientela pelo visual 
caprichado. Reúne Crostini de 
Parmesão, Fior Di Latte, Toma-
te Pelado Confi tado, Parma e 
Pesto de Manjericão.

Outro destaque é a Burrata, 
combinação entre Pesto de 
Manjericão, Burrata, Crostini e 
Tomatinhos Confi tados. Para os 
famintos por novidade, aliás, a 
GattoFiga acaba de criar uma 
versão especial - a Burrata de 
Modena: Parma, Figo Cozido 
no Vinho Rose, Tomilho, Re-
dução de Aceto Balsâmico e 
Raspas de Limão Siciliano se 
sobrepõem à cremosíssima 
Burrata.

Depois de tantos sabo-
res especiais, garantidos por 
drinks, bebidas, vinhos e en-
tradas, ainda assim é possível 
dizer que não se pode deixar 
de provar as pizzas napolitanas 
individuais? Claro que sim. 

Massa finíssima, de longa 

fermentação natural, é a mar-
ca da GattoFiga, bem como o 
molho de tomate italiano San 
Marzano. Combinada a outros 
ingredientes selecionados, essa 
base vai ao forno italiano Izzo 
que garante o ponto certo.

Difícil definir a melhor pe-
dida, mas alguns sabores ori-
ginais devem ser conferidos, 
como a Catarina (Molho de 
tomate, linguiça Blumenau, fi or 
di latte, e manjericão); a Funghi 
Trufado (Fior di latte, 5 funghis 
e azeite trufado.) ou a Parma 
(Presunto cru, Fior di Latte, 
Stracciatella, rúcula e raspas 
de limão siciliano). O cardápio 
completo pode ser conferido 
em gattofi ga.com

A GattoFigga fica na Rua 
Luís Gois, 1.625 - Esquina com 
Rua das Rosas, na divisa entre 
Mirandópolis e Vila Clemen-
tino. Siga ainda @gattofiga
pizzabar nas redes sociais.

https://jornalzonasul.com.br/pizza-bar-tem-drinks-e-cervejas-geladas/
http://instagram.com/ccuscuzlicia
https://jornalzonasul.com.br/cinemateca-retoma-presenca-online-e-deve-reabrir-no-primeiro-semestre/
http://jornalzonsul.com.br
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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Cuidado com os “golpes” do PIX em 
grupos de bairros nas redes sociais

Que há muitos brasileiros 
passando fome, não há dú-
vidas. Há também pessoas 
buscando ajuda para conse-
guir alimentar e abrigar seus 
animais de estimação. Outros 
buscam vender e divulgar 
seus serviços - venda de ali-
mentos e produtos diversos, 
consertos domésticos, itens 
usados... E é igualmente ver-
dade que as redes sociais têm 
criado uma importante rede 
de solidariedade entre quem 
pode ajudar e quem precisa 
de algum apoio. 

Mas, nesse cenário, há 
também os golpistas. Nas 
últimas semanas, aumenta-
ram os relatos de gente que 
se sente enganada depois de 
ter prestado auxílio a que, na 
verdade, estava apenas bus-
cando se aproveitar da boa 
fé alheia.

Afinal, como diferenciar 
os golpistas daqueles que 
realmente precisam de apoio?

Há algumas dicas impor-
tantes:

1. A localização
Grupos diversos de bairros 

como Vila Guarani, Vila Ma-
riana, Mirandópolis, Chácara 
Inglesa e outros da zona sul 
paulistana  recebem um pedi-
do desesperado: “Estou com 
minhas filhas e uma idosa, 
passando fome há doze dia. 
Por favor me ajudem com 
algum alimento”. Quando ou-
tros integrantes perguntam 
em que bairro a pessoa está, 
para que possam levar as do-
ações, a resposta é, geralmen-

te, algum lugar bem distante, 
até de outro município.

Quem quer ajudar, então, 
acaba oferecendo a transfe-
rência de valores para ajudar 
a comprar o alimento por PIX.  
Ou seja, o pedido de auxílio 
ganha simpatia pela situação 
de fome, por não estar pedin-
do dinheiro, mas acaba sensi-
bilizando pessoas que fazem 
oferta monetária. 

Em uma das situações rela-
tadas por usuários nas últimas 
semanas, a autora do pedido 
de ajuda havia publicado a 
mesma súplica em diversos 
grupos diferentes, todos mui-
to distantes de sua localização 
original, em datas diferentes e 
sempre com texto igual, mes-
mo transcorridos vários dias 
da publicação original. 

2. O perfi l
Outra dica é verificar o 

perfi l original de quem está fa-
zendo a demanda. Há pessoas 
pedindo ração e que não tem 
uma única foto com animais. 
Pedindo comida para seus 
filhos e não há sequer uma 
imagem de família, o perfil 
tem criação recente, com 
poucos amigos e que não traz 
qualquer pedido de ajuda. 

Então, a pessoa pede aju-
da para estranhos, que mo-
ram em bairros distantes, mas 
não faz a mesma demanda em 
sua própria página, buscando 
apoio de pessoas próximas?

3. Não pague antecipado
Outro golpe comum são as 

ofertas de comida e serviços. 
Pessoas dizendo que vendem 

marmitas, salgadinhos, bolos, 
doces... As fotos parecem 
profi ssionais, o alimento ape-
titoso. O preço também é 
convidativo. 

Mas, vc faz a encomenda 
e o produto nunca chega. 
Ou o contratado desmarca. 
Há vários relatos desses de 
pessoas que se negaram a 
pagar com antecedência e, no 
dia combinado para entrega, 
receberam alguma explicação 
descabida para o cancelamen-
to - ou explicação nenhuma. 

4. Peça indicações
Os grupos em redes so-

ciais são bons justamente 
porque os moradores podem 
trocar dicas e sugestões, com-
partilhar avaliações. 

Então, se for fazer alguma 
encomenda ou, mais impor-
tante ainda, se for contratar 
uma prestação de serviço, 
peça indicações. E confira 
também o perfi l de quem está 
indicando, para evitar contra-
tempos de diferentes modos. 

Golpes frequentes
A criação do PIX facilitou 

várias negociações e pro-
cessos de pagamento para 
empreendedores individuais, 
pessoas físicas etc. 

No entanto, também fa-
cilitou a aplicação de gol-
pes, com pedidos de ajuda 
em WhatsApp clonados, 
abordagens e sequestros 
relâmpagos de pessoas com 
acesso bancário pelo celu-
lar, além dessas contribui-
ções falsas. 

O Procon de São Paulo 
tem solicitado ao Banco Cen-
tral que dificulte as opera-
ções, com medidas como a 
que permite somente con-
sumidores que já tenham 
se cadastrado e consentido 
expressamente com o uso 
da ferramenta poderão fazer 
as transferências; os novos 
usuários só poderão começar 
a operar com a chave Pix após 
o prazo de 30 dias.

Mas, esse tipo de medida 
ainda não evita a prática de 
boa-fé por pessoas que são 
enganadas por falsos pedidos 
de ajuda.

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 maior inimigo 
do consumidor

•ARTIGO

Que as coisas no 
mercado estão mais 
caras, todo mundo 
sabe, o que pouca 
gente sabe é o por-
quê.

Culpa do gover-
no, culpa dos im-
postos, de quem é 
a culpa?

A culpa é do ini-
migo numero 1 dos 
brasileiros há anos: 
a infl ação.

Infl ação é a per-
da do valor do seu 
dinheiro ao longo 
do tempo. 

Imagine que você tem 10 
reais e vai ao supermercado e 
consegue comprar 2 sacos de 
arroz com esse dinheiro. Após 
1 mês, ao voltar para fazer 
compras novamente, perce-
be que os mesmos 10 reais 
não são mais sufi cientes para 
comprar os 2 sacos de arroz, 
agora você precisaria de 12.

Isso ocorre porque seu di-
nheiro perdeu parte do valor, 
ele não vale a mesma coisa 
que valia no mês passado, por 
causa da infl ação.

E isso vai continuar acon-
tecendo, mês após mês, para 
o resto de nossas vidas.

Sabe qual é a melhor ma-
neira de proteger seu patri-
mônio dessa desvalorização? 
Investindo.

Alguns investimentos são 
capazes de preservar o valor 
do seu dinheiro ao longo do 
tempo, como por exemplo os 
ativos de proteção.

Os ativos de proteção são 
chamados assim exatamente 
pela função que eles exercem 
na sua vida, te protegendo da 
inflação e das oscilações do 
mercado.

Os principais ativos são: 
dolar, ouro e criptomoedas.

Não são as coisas que es-
tão ficando mais caras, é a 
nossa moeda que está va-
lendo cada vez menos, e vai 
continuar assim.

Por isso é recomendado 
que parte do seu patrimônio 
esteja dolarizado, para preser-
vação do valor do seu dinhei-
ro e seu poder de compra ao 
longo dos anos.

Pense nisso, você vai per-
ceber que investir é seguro, 
perigoso mesmo é deixar 
todo seu dinheiro à mercê da 
infl ação.

Renan Freitas, CFEd®
(Certifi ed Financial Educator)

Siga em instagram.com/
renanfreitasl

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 

https://jornalzonasul.com.br/grupos-em-redes-sociais-cuidado-com-golpes-do-pix/
https://jornalzonasul.com.br/o-maior-inimigo-do-consumidor/
http://cozywork.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977000395&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

•HISTÓRIA

Prédio da Assembleia Legislativa completa 54 anos
A Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo ocupou, ao 
longo dos seus 187 anos de his-
tória, três edifícios-sede antes 
de se mudar para o prédio atual, 
o Palácio 9 de Julho, que com-
pleta 54 anos de inauguração 
na terça-feira, dia 25 de janeiro, 
mesma data do aniversário da 
cidade de São Paulo.

A atual sede, localizada na 
avenida Pedro Álvares Cabral, 
201, na região do parque Ibi-
rapuera, foi a primeira a ser 
construída com a finalidade 
específica de abrigar o Poder 
Legislativo paulista. Antes, to-
das as sedes -Pátio do Colégio, 
casarão na praça João Mendes 
e o Palácio das Indústrias- foram 
temporárias e improvisadas.

A ideia da construção de um 
prédio específi co para receber 

a Assembleia Legislativa foi 
proposta em 1960 pelo então 
presidente da Alesp, Roberto 
Costa de Abreu Sodré. Depois 
de quase oito anos, a inaugu-
ração do prédio se deu quando 
Sodré havia se tornado gover-
nador do Estado de São Paulo, 
em 1968.

As escolhas do projeto ar-
quitetônico do prédio, acaba-
mento, urbanização dos jardins 
e mobiliário foram feitas por 
meio de concorrências públicas. 
O evento que divulgou o resul-
tado do concurso do projeto do 
edifício foi transmitido ao vivo 
pela televisão, na noite de 14 de 
junho de 1961. Dos 46 projetos 
apresentados, o vencedor foi o 
projeto dos arquitetos Adolpho 
Rubio Morales, Fábio Kok de Sá 
Moreira e equipe.

Tudo no Palácio 9 de Julho 
foi planejado, desde o mobiliário 
até o paisagismo. Encontra-se 
preservada no Acervo Histórico 
da Assembleia Legislativa parte 
dos originais dos projetos arqui-
tetônicos do prédio.

Nesses 54 anos, houve duas 
grandes reformas no prédio. 
Em 2006, o Plenário Juscelino 
Kubitschek, onde são feitas as 
discussões e votações dos pro-
jetos de lei, foi modernizado e 
reinaugurado. O local recebeu 
novas instalações elétricas e 
de informática, além de ganhar 
acesso adequado a defi cientes 
físicos. Já em 2009 foi construí-
do um prédio anexo, com novos 
gabinetes parlamentares.

Curiosidades
Destacamos aqui algumas 

curiosidades sobre a quarta 
sede da Alesp. A primeira delas 
é que manteve-se a denomina-
ção da sede anterior -Palácio 9 
de Julho. A decisão de manter 
o nome foi tomada pelos depu-
tados com a aprovação da Re-
solução 566, de 30 de outubro 
de 1967.

A pedra fundamental das 
obras foi lançada no dia 9 de 
julho de 1962. A data é signifi ca-
tiva para o povo paulista, por re-
cordar a Revolução Constitucio-
nalista de 1932. O dia escolhido 
para inauguração do prédio foi 
o aniversário da cidade de São 
Paulo. Assim, entre os festejos 
dos 414 anos de São Paulo, em 
25 de janeiro de 1968, estava a 
inauguração da nova sede do 
Legislativo paulista.

Entre os livros da Biblioteca 
da Alesp, está a resposta ao 
mandado de segurança impe-
trado por moradores da região 

do parque Ibirapuera, em 1962, 
contrários à construção da sede 
da Assembleia no entorno do 
parque. A deputada Conceição 
da Costa Neves, 1ª vice-presi-
dente, exercendo o cargo de 
presidente da Alesp, elaborou, 
em conjunto com a assessoria 
técnico-jurídica, resposta ao 
mandado.

A deputada destacou a ida 
da Assembleia para o Palácio 
das Indústrias, em 1947, e a 
crescente inadequação do local 
para abrigar o Poder Legislati-
vo do Estado. A sede anterior 
da Assembleia, na década de 
1930, era um antigo casarão 
localizado na atual praça João 
Mendes, mas foi demolido na 
década de 40.

“O Egrégio Tribunal não ig-
nora que o Poder Legislativo 
tem a sua sede em prédio cons-
truído para outro fi m. Reconsti-
tucionalizado o país [1947], cum-
pria instalar-se a Assembleia, 
cujo antigo prédio, situado no 
centro da cidade, fora demolido 
em obséquio do descongestio-
namento. Sem tempo material 
para a construção de um edifício 
adequado, adotou-se o único 
expediente possível, qual o de 
escolher um próprio que menos 
inconveniências oferecesse. A 
escolha recaiu no Palácio das In-
dústrias”, diz trecho da resposta 
da parlamentar à Justiça.

Sobre a inadequação da an-
tiga sede, a deputada escreveu 
que “não se podia fechar os 
olhos à realidade”. “Dia a dia 
mostrava-se cada vez mais evi-
dente a inadequação do edifício 
às funções políticas e adminis-
trativas do Poder que ocupa. As 
constantes reformas e adapta-

ções, impostas pela necessida-
de, se foram eternizando, até 
chegar-se a um ponto em que 
se teria de violentar as linhas 
arquitetônicas do puro estilo 
fl orentino que inspirou o prédio, 
o que lhe confere feição de pa-
trimônio histórico na paisagem 
do Parque Dom Pedro II. Foi 
quando o deputado Abreu So-
dré, no exercício da Presidência, 
deliberou encarar o problema e 
dar-lhe defi nitiva solução. Feitos 
os estudos, a cargo de arquite-
tos e paisagistas, elegeu-se o 
sítio do Parque do Ibirapuera 
como o mais conveniente, sobre 
todos os pontos de vista. E um 
concurso foi instituído para a 
escolha do projeto, fi cando o jul-
gamento a cargo de uma ilustre 
comissão. Firmou-se como me-
lhor o trabalho de autoria dos 
renomados arquitetos Adolpho 
Rubio Morales, Rubens Carneiro 
Vianna e Ricardo Sievers.”

Em outro interessante tre-
cho do documento, a deputa-
da comentou sobre o projeto 
urbanístico ao redor do Museu 
do Ipiranga e defendeu a nova 

sede da Alesp no parque Ibi-
rapuera. “O primeiro e mais 
grandioso plano urbanístico 
elaborado para São Paulo previa 
extenso parque em função de 
um palácio. A ideia, atribuída à 
Redentora, materializou-se no 
conjunto da Colina célebre, em 
que o parque é posto em função 
do Monumento ao Imperador e 
ao Palácio do Ipiranga, em me-
recida glorifi cação patriótica e 
histórica! Aos parques, sempre 
se reconheceu essa missão. É 
o Paço de São Cristóvão, na 
Quinta da Boa Vista; o Palácio 
de Versalhes; o Buckinghan; o 
Schonbrunn, em Viena, o Her-
renhausen, em Hannover; a 
Casa Branca... O Parque Ibira-
puera não terá outro sentido. 
Verdadeiro centro cívico de 
Piratininga, nele se adentra sob 
a inspiração emocionante do 
Monumento às Bandeiras, para, 
logo depois, prostrar-se, genu-
fl exo, ante a agulha marmórea 
que capta dos Céus as bênçãos 
ao MMDC!”

Fonte: 
Assembleia Legislativa SP
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