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Padarias da região estão
entre as melhores da cidade:
confi ra sugestões de cada uma
Página 4

Cuidar bem do lixo doméstico e 
recicláveis é essencial. E simples

Página 3

Dose de reforço contra Covid 19 
será aplicada em toda população 
maior de 18 anos no Estado

Biológico: quase um século

Diversos problemas po-
dem recorrer da falta de cui-
dados e ações corretas no 
descarte de resíduos - sejam 
eles rejeitos, entulho, orgâ-
nicos ou mesmo recicláveis. 
Há sete dica simples para 
quem quer contribuir para a 
limpeza urbana, que trazem 
também reflexo na saúde 
pública, evitando doenças, e 
na economia e preservação 
do ambiente. Você segue 
essas orientações?  P����� 2
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Em 1927, o Estado de 
São Paulo criava um ins-
tituto científi co para con-
tribuir nos estudos para 
combate a pragas em suas 
plantações, em especial 
de café. Agora, 94 anos 
depois, o Biológico cole-
ciona histórias de sucesso 
em diversas áreas ligadas 
à agricultura e pecuária 
paulistas. Mas é também 
referência como patrimô-
nio arquitetônico na ci-
dade, por conta de seu 
imponente edifício na Vila 
Mariana, que ainda man-
tém um museu de Insetos 
e um cafezal urbano. E 
pelo bom relacionamen-
to com a comunidade do 
entorno. No domingo, 21, 
tem festa de portas aber-
tas à população. P����� 3

Animais domésticos precisam ter 
RG: é grátis e feito pela internet

O RG Animal é obrigatório 

na capital, por lei, desde 2001. 
Mas, muita gente não se 
preocupa em fazer esse do-
cumento que garante segu-
rança para toda populaçção, 
inclusive para os próprios 
tutores, já que facilita encon-
trar animais perdidos. Agora, 
a Prefeitura facilitou a ob-
tenção do documento, que 

pode ser pedida pela internet 
ou presencialmente e é gra-

tuita. Saiba como  P����� 6
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M E I O A M B I E N T E
Sete dicas simples para cuidar do seu lixo

Prestar atenção aos resídu-
os que geramos diariamente 
muda o mundo. A frase pode 
parecer forte, mas a verdade é 
que o excesso de lixo no pla-
neta representa destruição de 
recursos naturais, proliferação 
de doenças e até provoca o 
surgimento de novas pande-
mias. Sem falar no excesso 
de espaço ocupado por todos 
esses resíduos. Não é possível 
“jogar fora”, porque não existe 
“fora”, tudo precisa ser absor-
vido ou transformado. 

Se toda a questão abrange 
diversos níveis de complexida-
de, cuidar de cada resíduo que 
geramos no cotidiano pode ser 
simples. Bastam alguns cui-
dados para contribuir de ma-
neira e� caz para preservação 
de uma cidade limpa, bonita, 
mais saudável e que desperdiça 
até menos recursos � nanceiros 
com serviços de conservação. 

1. Evite 
gerar lixo

O melhor resíduo é aquele 
que não é gerado. 

Obviamente, não há como 
se impedir a geração de resí-
duos. Precisamos comer, nos 
vestir, ter acesso a bens e servi-
ços que garantem conforto, ler, 
estudar, ter diversões... E tudo 
isso gera resíduos, tanto no 
processo de produção, quanto 
no transporte, pontos de ven-
da e, � nalmente, consumo. 

Mas, há alguns excessos 
e erros que podemos evitar, 
como a compra de alimentos 
que serão desperdiçados, o 
excesso de embalagens, ou 
mesmo o descarte de itens que 
podem ser reaproveitados.

Passe a prestar atenção no 
que vai para o lixo em sua casa 
e, dessa forma, tente reduzir 
a quantidade. Doe o que for 
possível, reaproveite - alimen-
tos ou mesmo um potinho que 
veio como embalagem de um 
produto comprado. 

Recuse o que não é neces-
sário - bandejinhas de isopor, 
sacolinhas descartáveis de 
plástico ou papel, brindes inú-
teis ou de uso temporário. 

2. Separe 
os recicláveis

Vieram itens de material 
reciclável em suas compras? 
Papelão e papel, latas de alu-
mínio e ferro, garrafas pet e 
todo tipo de embalagem plás-
tica, vidros... Separe e entregue 
para a coleta seletiva.  

Mantenha uma lixeira para 
o lixo comum e outra para 
recicláveis, ambas fechadas.

Nas zonas sul e leste paulis-
tanas, tanto a coleta domiciliar 
tradicional quanto a coleta sele-
tiva são realizadas pela conces-
sionária Ecourbis Ambiental, 
em datas e horários diferentes.  
Para saber com precisão a data 
e o horário em que esses servi-
ços são prestados em sua rua, 
acesse: www.ecourbis.com.br/
coleta/index.html.

3. Leve 
com você

Saiu de casa? Leve na bolsa 
ou no carro um recipiente para 
guardar bitucas de cigarro, 
pequenos papéis, latinha de 
refrigerante, en� m, qualquer 
resíduo que gerar. 

Se encontrar papeleiras ou 
lixeiras pela rua, deposite seus 
resíduos apenas se não estiver 
cheia - não coloque naquelas 
“transbordando”. Mas pense 
que o ideal é levar para casa - é 
um resíduo que você gerou.

Se for de alumínio, papel 
limpo, plástico ou vidro, co-
loque junto a outros materiais 
recicláveis e se for rejeito no 
lixo comum.  E aquela lógi-
ca sobre o não desperdício 
também deve ser levada para 
onde for: em restaurantes, por 
exemplo, não pegue mais co-
mida do que é capaz de ingerir 
e evite os descartáveis.

4. Respeite 
o coletor

Um copo de vidro quebrou 
e pode ser reciclado? 

O ideal é colocar os cacos 
dentro de um pote plástico, 
uma garrafa pet ou embalar 
bem em jornais para evitar 
que esse material cause riscos 
para coletores ou catadores de 
recicláveis. 

O mesmo cuidado deve ser 
adotado também para mate-
riais não recicláveis e perigo-
sos, como espetos de churras-
co, por exemplo. 

Já itens de saúde, como 
seringas usadas, podem ser 
levados às farmácias ou des-
cartados na própria clínica 
em quem foram aplicados. 
A coleta especial de resíduos 
de saúde também é realizada, 
nos estabelecimentos cadastra-
dos, pela Ecourbis que, poste-
riormente, fará o tratamento 
correto para desinfeção desse 
material e incineração dos 
resíduos.

Outra dica importante: não 
buzine para caminhões de 
lixo e respeite o horário: os 
coletores de lixo fazem um 
trabalho essencial a todos nós 
e à cidade.

5. Embale 
corretamente

Outra forma de respeitar 
o coletor e também a própria 
urbanidade é o acondiciona-
mento correto do lixo - tanto 
reciclável quanto comum. 

Para os recicláveis, tenha o 
cuidado de enxaguar e retirar 
restos de alimento que podem 
tornar o trabalho das coopera-
tivas de catadores, no processo 
de triagem, mais desagradável.

Pode juntar todos os reci-
cláveis em uma única emba-
lagem - o material será triado 
depois por processos automá-
ticos nas Centrais Mecaniza-
das ou por pessoas que atuam 

Descarte incorreto de resíduos pode aumentar casos de dengue
Todo mundo já sabe que a 

dengue é uma doença transmi-
tida pela picada do mosquito 
Aedes aegipty já infectado. Ou 
seja, o mosquito “leva” a doen-
ça de uma pessoa para outra. 

Em geral, o número de 
casos aumenta no período 
chuvoso, quando as larvas do 
mosquito se formam em água 
parada e eclodem. 

Essa é uma doença que 
apresenta, habitualmente, 
comportamento cíclico, com 
anos epidêmicos (duração de 
1 a 2 anos) e anos interepidê-
micos, (duração de 2 a 3 anos). 
O último ano epidêmico, tanto 
no município como no estado 
de São Paulo e Brasil, foi o de 

2015. Em 2019, último ano 
epidêmico de dengue na capi-
tal, foram registrados 16.815 
casos, número 57% maior do 
que o registrado até o momen-
to em 2021, que é de 7.172.

Mas, justamente essa carac-
terística pode signi� car que o 
próximo ano seja marcado por 
novo aumento de casos. Ou 
seja, é hora de trabalhar para 
prevenir.

E nesse sentido vale res-
saltar que a proliferação do 
mosquito tem estreita relação 
com o descarte incorreto de 
lixo, com o acúmulo de ob-
jetos em quintais, com a falta 
de limpeza rotineira em casas 
e terrenos.

A primeira ação do muníci-
pe deve ser dentro da própria 
casa. Não se limite a veri� car 
vasinhos e bebedouros de 
animais. 

É importante também re-
mover objetos esquecidos de 
quintais e garagens que pos-
sam servir de criadouro do 
mosquito: pneus, recipientes 
de plástico diversos, objetos 
quebrados e inservíveis de 
forma geral.

Uma dica muito impor-
tante é manter o lixo - tanto 
reciclável quanto comum - em 
lixeiras tampadas. De tempos 
e tempos, faça a higienização 
dessas lixeiras e cuide para que 
não tenham água acumulada. 

Mas, não é só em casa que 
devemos estar atentos. Qual-
quer descarte descuidado de 
resíduos em áreas públicas 
também pode representar a 
formação de um criadouro 
para o mosquito.

Especialistas costumam 
apontar que uma tampinha 
de garrafa pet pode se tornar 
uma verdadeira piscina para 
as larvas. 

Assim, só descarte resíduos 
em papeleiras ou lixeiras e, de 
preferência, deixe para jogar 
fora em casa. 

Na hora de disponibilizar o 
material reciclável para coleta 
seletiva, pre� ra colocá-lo em 
sacos bem fechados. Pode mis-

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.

nas cooperativas de catadores. 
Cuidado para não mistu-

rar materiais não recicláveis, 
pois eles podem contaminar e 
comprometer a reciclagem de 
todos os itens. Uma latinha de 
alumínio com cinzas de cigar-
ro, por exemplo, ou um item 
gorduroso nos papeis podem 
impedir a reciclagem dos itens.  

Para o lixo comum, não 
despeje líquidos ou alimentos 
muito encharcados diretamen-
te no saco de lixo. Uma dica é 
“peneirar” sobras de ensopa-
dos ou molhos. 

Mas, atenção: não jogue 
óleo ou comidas muito gor-
durosas diretamente na pia. 
A tubulação de sua própria 
casa e também da cidade pode 
ficar comprometida. Forma-
-se uma crosta que provoca 
entupimentos e traz diversos 
transtornos e alto custo de 
manutenção - até o trânsito 
é prejudicado pela interdição 
para manutenções. 

O óleo usado em frituras 
pode ser separado em garra-
fas pet e entregue em pontos 
especiais de coleta. Algumas 
empresas de venda de gás de 
botijão também fazem a coleta 
e posterior encaminhamento 
correto. 

No site oleosustentavel.org.
br, além de informações sobre 

o ciclo do óleo você também 
pode encontrar os Pontos de 
Entrega Voluntária (PEVs) 
não só da capital mas em todo 
o Estado de São Paulo. São 
mais de 8000 endereços.

Importante também não 
exagerar no peso de cada saco 
- não só por facilitar o traba-
lho do coletor, mas também 
porque essa embalagem muito 
volumosa pode arrebentar. 

Evite usar caixas que arre-
bentam em caso de excesso de 
peso ou chuva, sacos muito 
frágeis que podem se arre-
bentar também pela ação de 
animais. 

 6. Atenção a
horário e clima

Outra dica essencial é � car 
atento o horário da passagem 
do caminhão e ao clima nas 
datas de coleta. 

Na cidade de São Paulo é 
permitido colocar os sacos de 
lixo na calçada somente duas 
horas antes de o caminhão 
passar. Desta forma evita-se 
que, em dias de chuva, o lixo 
seja arrastado para os bueiros 
provocando enchentes.

O lixo também pode se 
espalhar pela ação de animais 
que rasgam os sacos em busca 
de alimento ou de pessoas em 
busca de material reciclável.

7. Seja 
responsável

A responsabilidade pela 
destinação correta dos resídu-
os é compartilhada: empresas 
e indústrias que produzem 
aquilo que se transformará 
em resíduo, poder público que 
faz a limpeza e coleta das vias 
públicas e, claro, cidadão.

Então, a responsabilidade 
de cada munícipe é de estar 
sempre atento a cada resíduo 
que gera, separar os reciclá-
veis, acondicionar o lixo cor-
retamente e dar destino certo 
a cada tipo de resíduo. 

Lembre-se que, além do 
lixo comum e dos recicláveis, 
há alguns tipos especiais de 
resíduos que devem ser enca-
minhados pro lugar certo. Há 
ecopontos para receber entu-
lho, operações Cata-Bagulho 
para coleta de móveis, col-
chões, pneus e outros objetos 
sem uso, além de entidades 
que coletam lixo eletrônico.

Alguns aparelhos, como ce-
lulares, televisores, máquinas de 
lavar e outros eletrônicos, assim 
como lâmpadas e pneus, devem 
ser recolhidos e ter destinação 
correta pela própria indústria 
que os produziu. Em caso de 
dúvidas, portanto, entre em 
contato com esse fabricante.

turar latinhas, vidros, papeis e 
plástico em um só saco. 

Não deixe o saco por muito 
tempo na rua, verificando 
o horário e data corretos da 
passagem do caminhão em 
www.ecourbis.com.br/coleta/

index.html, para evitar que 
esse material seja levado para 
a enxurrada e comprometa 
a limpeza pública e também 
a saúde pública, já que serão 
formados novos criadouros 
do mosquito. 

TER DUAS LIXEIRAS SEPARADAS - PARA LIXO COMUM 
E RECICLÁVEIS - FACILITA A ROTINA DIÁRIA E GARANTE 
CUIDADOS COM A LIMPEZA DA CIDADE E DA CASA
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•SAÚDE

São Paulo começa a aplicar 
reforço em todos maiores de 18

•HISTÓRIA

Instituto Biológico faz festa 
para celebrar seus 94 anos

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 

É um dos prédios históri-
cos mais conhecidos e belos 
da Vila Mariana. Com quase 
um século de trabalho cientí-
fi co importante - e reforçado 
durante a pandemia de Co-
vid 19 - o Instituto Biológico 
celebra nesse domingo, 21, 
seu aniversário com portas 
abertas à comunidade. Se 
a quarentena vinha atrapa-
lhando esse relacionamento 
que sempre foi tão próximo, 
esse ano a festa promete 
compensar o longo período 
de distanciamento.

Nos 94 anos do Biológico, 
qualquer pessoa que ainda 
não conhece poderá desven-
dar o trabalho científico ali 
desenvolvido, passear pelo 
cafezal mantido atrás do pré-
dio - e que é um dos maiores 
cafezais urbanos do país, visi-
tar o Planeta Inseto - museu 
específi co dentro do Instituto 
e que traz informações incrí-
veis para público de qualuer 
idade. 

Outra atração será a Feira 
do Bem que trará mais de 60 
barracas de produtos autorais 
e Praça de Alimentação. 

Para as crianças, além de 
todas as possibilidades de des-
cobertas científi cas e passeio 
ao ar livre, o dia vai ser ainda 
mais especial! Haverá brinca-
deiras, brinquedões e ofi cinas 
espalhados pelos jardins do 
Instituto Biológico – tudo isso 
acompanhado de música ao 
vivo e muita diversão!

Trabalho  histórico
Criado ofi cialmente em 26 

de de São Paulo”, lembrou o 
secretário.

A cidade segue ainda com 
a vacinação de primeira e se-
gunda doses para os maiores 
de 18 anos e para os adoles-
centes de 12 a 17 anos.

Reforço
A dose adicional era re-

comendada apenas a quem 
tinha mais de 60 anos de ida-
de, aos profi ssionais da saúde 
e imunossuprimidos, com um 
intervalo de seis meses. Com 
a mudança, 710 mil pessoas 
em todo o estado já estão 
aptas a receber a dose adi-
cional do imunizante contra 
COVID-19 nesta quinta-feira. 
Até o momento, 3,6 milhões 
de pessoas já tomaram a dose 
adicional e outras 2,4 milhões 
com esquema completo já 
podem receber a dose de 
reforço.

“Em dezembro, quem to-
mou a segunda dose em julho 
já poderá receber a dose adi-
cional”, destacou Regiane de 
Paula, Coordenadora do PEI.

Ainda seguindo o Governo 
Federal, quem tomou a dose 
única da vacina da Janssen 

deverá tomar uma segunda 
dose após oito semanas e, 
após cinco meses de comple-
tar o ciclo vacinal, já poderá 
receber a dose de reforço. O 
Estado de São Paulo, porém, 
não conta com estoque deste 
imunizante e aguarda o envio 
de doses do Ministério da 
Saúde para defi nir a adesão às 
novas diretrizes com relação a 
esta vacina.

Segunda dose
O Governo de SP reforça 

a importância da população 
completar o ciclo vacinal para 
garantir a imunização contra 
COVID-19. Embora na últi-
ma semana São Paulo tenha 
registrado uma redução de 
7,5% dos faltosos, ainda há 4,9 
milhões de pessoas que ainda 
precisam tomar a segunda 
dose da vacina nos 645 muni-
cípios do estado: 2,8 milhões 
de doses da Pfi zer; 1,1 milhão 
de Astrazeneca e 895,1 mil de 
Coronavac.

“É fundamental ressaltar 
que apenas com o esquema 
vacinal completo a população 
estará protegida.”, alertou 
Regiane.

A cidade de São Paulo já 
aplicou mais de 20 milhões 
de doses de vacina - mais da 
metade delas como primeira 
dose. 

Com praticamente todos 
os moradores com esquema 
vacinal completo, a cidade 
confirmou a programação 
anunciada por Ministério da 
Saúde e Secretaria de Estado 
da Saúde de aplicação de 
dose de reforço em todos 
os maiores de 18 anos e com 
prazo menor: 5 meses. 

A ação já começou nes-
sa quinta, 18, com aplicação 
para quem tenha recebido a 
segunda dose de Coronavac, 
Astrazeneca e Pfi zer há pelo 
menos cinco meses.

O novo calendário é válido 
também para o reforço vaci-
nal de categorias profi ssionais 
como as de saúde e educação, 
além dos idosos, que até en-
tão precisavam aguardar seis 
meses para receber a dose 
adicional.

Até quinta, podiam rece-
ber a terceira dose aqueles 
que tiveram a segunda apli-
cada até 27 de abirl. Já nessa 
sexta-feira, 19, é a vez dos 
que tomaram a D2 até o dia 
17 de junho. Todos receberão 
a dose de reforço da Pfi zer.

De acordo com o secre-
tário municipal da Saúde, 
Edson Aparecido, com essa 
iniciativa a capital terá a pos-
sibilidade de acelerar ainda 
mais o processo de vacinação 
oferecendo mais segurança 
aos paulistanos. “No fi nal de 
semana, a capital ultrapassou 
a marca de 1 milhão de doses 
de reforço aplicadas na cida-

de dezembro de 1927, o Ins-
tituto Biológico (IB), sempre 
esteve à frente na solução de 
problemas sanitários da agro-
pecuária paulista e brasileira.  
Desenvolve um grande núme-
ro de programas de pesquisa, 
muitos deles em parceria com 
entidades nacionais e interna-
cionais, para atender ao setor 
produtivo em suas diversas 
áreas de atuação. 

Realiza análises para cer-
tificação de animais e seus 
produtos, com a finalidade 
de movimentação e expor-
tação de animais. Oferece, 
ainda, 350 tipos de exames, 
realizando em média 500 
diagnósticos por dia. 

O IB participa do Programa 
Nacional de Controle da Raiva 
dos Herbívoros (PNCRH) e 
Encefalopatia Espongifor-
me Bovina (EEB), Programa 
Nacional de Erradicação e 
Prevenção da Febre Aftosa 
(PNEFA), Programa Nacional 

de Controle e Erradicação 
da Brucelose e Tuberculose 
(PNCEBT), Programa Nacional 
de Sanidade dos Equídeos 
(PNSE), Programa Nacional 
de Sanidade de Caprinos e 
Ovinos (PNSCO) e Programa 
Nacional de Sanidade dos Su-
ídeos (PNSS). Também parti-
cipa de campanhas sanitárias 
contra o cancro cítrico e a 
clorose variegada dos citros.

Colabora com o Progra-
ma Nacional de Combate à 
Febre Aftosa há mais de 30 
anos, realizando diagnóstico 
diferencial de doenças vesi-
culares em apoio às ações de 
vigilância passiva e ativa de 
febre aftosa.

Serviço
Marque na agenda! A en-

trada gratuita: 20°  Instituto 
Biológico de Portas Abertas

Dia 21 de novembro, das 
10 às 19h, na Rua Conselheiro 
Rodrigues Alves, 1252 – Vila 
Mariana.

O prédio histórico do Instituto Biológico, que já foi até 
abrigo para tropas da Revolução de 1932, é um patrimônio 

histórico da Vila Mariana, na Av. Cons. Rodrigues Alves
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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

PEDIDOS: terça a domingo, das 17h30 às 22h

Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas

PEDIDOS: terça a domingo, das 17h30 às 22h

Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas

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 gapizabar

•GASTRONOMIA

•SOLIDARIEDADE

Bicicletas usadas podem ser doadas 
ao lado da estação Chácara Klabin
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Ceci e Fiorella se destacam em 
prêmio das melhores padarias

Têm pão fresquinho, têm 
café a qualquer hora, tem 
também bolos, doces e pães 
especiais. Mas as padarias 
paulsitanas também têm refei-
ções a qualquer hora, muitas 
investem até em buffets de 
pizza, sopa, sushi, brunchs 
aos domingos... Tradição para 
qualquer morador da cidade, 
as padarias também são sinô-
nimo de praticidade e cultura. 

Nos últimos dois meses, o 
paulistano pode indicar seus 
endereços e quitutes preferi-
dos no concurso Padocaria SP, 
cujo resultado foi divulgado em 
9 de novembro e, embora a 
grande campeã tenha sido a Ce-
pam, da Zona Leste, as padarias 
da zona sul não fizeram feio.

A melhor da Zona Sul, pela 
votação, é a Fiorella, que tem 
duas unidades na região - na 
Vila Gumercindo e na Vila Ma-
riana. E a também famosa 
Panificadora Ceci, no Planal-
to Paulista, ganhou prêmios 
como “o melhor café”, o “me-
lhor pão na Chapa”, “o melhor 
time de chapeiros”. e o “me-
lhor serviço de frios”

As vencedoras da zona sul 
são super tradicionais. A Fio-
rella existe na Via Gumercindo 
desde 1979 e inaugurou fi lial 
na Chácara Klabin esse ano. 

As duas unidades são super 
espaçosas, com capacidade 
para acomodar mais de 120 
pessoas cada. 

Tem refeições completas, 
principalmente por serviço de 
buff et, mas oferece pratos que 
fi cam famosos, como o ome-
lete da casa. O café da manhã 
nos fi ns de semana é famoso 
e geralmente a casa fi ca muito 
movimentada, até tarde - já 
que, nesses dias de acordar 

tarde, a clientela vai em busca 
de comodidade e uma comidi-
nha mais reforçada que pode 
até unir desjejum e almoço - o 
famoso brunch. Uma unidade 
fi ca na Rua Santa Cruz, 2.164 
- Vila Gumerciando - e a outra 
na Rua Rodrigo Vieira, 99 - 
Chácara Klabin. 

Já a Ceci existe desde 1964, 
quando ainda havia autoriza-
ção para comércio na região. 
Há seis anos mudou de donos, 
mas mantém as mesmas recei-
tas e tradição.  A casa é bem 
menor, mas conta com espa-
çoso estacionamento lateral 
que ajuda a acomodar a clien-
tela. Outra diferença é que 
ali não existem mesas. Mas 
o espaço pequeno tem uma 
ótima fluidez graças à boa 
divisão da casa nos espaços 
de café, lanches, doces, pães 
e frios. Tem até um cantinho 
pra mercearia que conta com 
boa diversidade em iguarias 
que podem formar um bom pi-
quenique ou noite com tábua 
de frios, queijos acompanhada 
dos diversos vinhos à venda.

Interessante observar que 
a Ceci não oferece bebida al-
coólica para consumo no local, 
só para viagem. 

A agilidade da grande equi-
pe de funcionários, muitos 
deles com décadas de casa, 
também explica o sucesso do 
lugar não só pela rapidez mas 
também pela simpatia e por 
atender exatamente o que os 
clientes pediram. 

Embora as refeições com-
pletas não sejam o forte da 
casa, tem panquecas, lasanhas 
e outras delícas que podem 
servir de bom almoço no do-
mingo. Páes especiais, recei-
tas temáticas (festa junina, 
halloween e outros) também 
são destaque na casa. Fica na 
Av. Afonso Mariano Fagundes, 
1350, esquina co a Avenida 
Ceci, no Planalto Paulista. 

Desde outubro, voluntá-
rios do Instituto Cicloativo do 
Brasil – ICB estão de plantão 
todos os sábados para re-
ceber doações de bicicletas 
usadas, em boas condições 
de uso, para serem distribuí-
das no Natal para crianças e 
adolescentes de comunida-
des carentes.     

Esta é a nona edição do 
projeto “Duas Rodas para o 
Natal”. Antes de serem doa-
das, as bikes passam por revi-
sões e todas as manutenções 
necessárias são realizadas 
pelos voluntários “mãos na 
graxa”. A doação das bicicle-
tas poderá ser feita sempre 
aos sábados, das 10h às 16 
horas, até o próximo dia 11 de 
dezembro. A expectativa do 
Cicloativo do Brasil, entidade 
fundada em agosto de 2014, é 
que este ano sejam arrecada-
das cerca de 250 bikes.  

“Apesar de ofi cializarmos 
o Instituto em 2014, demos 
início a este projeto dois anos 
antes, após um triste epi-
sódio ocorrido na baixada 

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 

santista, quando um grupo 
de amigos que conduzíamos 
foi roubado. Então criamos o 
“Duas Rodas para o Natal” e 
em oito edições já realizadas 
chegamos a 1.607 bicicletas 
doadas”, conta Maria Lívia 
de Queiroz Venezi, diretora 
executiva e coordenadora do 
projeto.    

Em 2014, o projeto foi reali-
zado na estação Vila Mariana, 
da Linha 1-Azul. “O resultado 
desta união foi excelente. 
Naquela ocasião, foram ar-
recadadas 80 bicicletas que 
deixaram o Natal de muitas 
crianças mais alegre, lembra 
Maria Livia.    

Quem quiser saber mais do 
Instituto Cicloativo do Brasil 
pode entrar em contato pelas 
redes sociais:    

- www.cicloativobrasil.org.
br/    - www.facebook.com/
institutocicloativodobrasil    

- instagram.com/instituto
c i c l o a t i v o d o b r a s i l ? u t m _
medium=copy_link   

SERVIÇO:   
Arrecadação de bicicletas 

usadas para crianças caren-
tes.  Estação: Chácara Klabin, 
das 10h às 16 horas (espaço 
ao lado da estação da Linha 
2-Verde do Metrô, na rua Ver-
gueiro, próximo ao número 
3.800, até 11/12 (aos sábados). 

Omelete da Padaria Fiorella: caprichado

CONCEIÇÃO JOIAS

PAGAMOS À VISTA 
EM DINHEIRO

5016-3037
9 8161-3019

DÓLAR
EURO

PRATA
BRILHANTES

RELÓGIOS SUÍÇOS
PLATINA E JOIAS EM GERAL

PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA 
EURO

PRATA
BRILHANTES

RELÓGIOS SUÍÇOS
PLATINA E JOIAS EM GERAL

COMPRO
OURO

AV. ENG. ARMANDO DE A. PEREIRA, 989
METRÔ CONCEIÇÃO

AO LADO DO HABIB’S AO LADO DA ESTAÇÃO CONCEIÇÃO
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Centro Olímpico recebe primeira edição dos 
Jogos LGBTQIAP+, com mais de 700 atletas

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (SEME) avan-
ça nos preparativos para a 
realização do 1º Jogos LGB-
TQIAP+, que serão disputados 
nos dias 26, 27 e 28 de no-
vembro, no Centro Esportivo 
Mané Garrincha e no Centro 
Olímpico de Treinamento e 
Pesquisa, na divisa entre Vila 
Clementino e Moema, na zona 
sul paulistana.

Além de conscientizar so-
bre a importância do esporte 
para a saúde física e mental, o 
1º Jogos LGBTQIAP+ tem o ob-
jetivo de promover a inclusão 
e a integração social, cultivan-
do o respeito à igualdade de 
direitos e a convivência com 
a diversidade gênero-sexual.
Representantes das 43 equi-
pes que vão estar nos Jogos 
participaram nesta semana na 
SEME do Congresso Técnico 
que discutiu o regulamento e 
demais detalhes do torneio.

As modalidades são: - Fute-
bol de campo masculino gay: 
3 equipes; - Futsal masculino 
gay: 8 equipes; - Futsal mascu-
lino trans: 4 equipes; - Futsal 
feminino lésbica: 5 equipes; 
- Vôlei masculino gay: 18 equi-

pes; - Vôlei feminino trans: 5 
equipes

Todos os participantes dos 
Jogos LGTBQIAP+ receberão 
medalhas de ouro. A equipe 
campeã e vice de cada moda-
lidade receberão troféus.

O assessor da diretoria da 
Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer, Mário Maeda Jr, 
responsável pela organização 
do torneio, considera o evento 
um marco para a SEME. “No 
Congresso Técnico tivemos 
a oportunidade de discutir e 
esclarecer todo o regulamento 
dos Jogos, desde a abertura 
até o encerramento. Todas 
as equipes mandaram repre-
sentantes e no que depender 
do interesse e entusiasmo o 

torneio tem tudo para ser um 
sucesso”.

A cerimônia de abertura 
da primeira edição dos Jogos 
LGBTQIAP+ será no dia 26, 
às 19h, no Ginásio Mané Gar-
rincha, e terá a participação 
de personalidades que lutam 
pela inclusão e a igualdade 
no mundo esportivo, além de 
apresentações artísticas.

A assessora técnica da 
SEME, Renata Peron, diz que 
os Jogos serão uma oportuni-
dade para desmistifi car a ideia 
que ainda existe em alguns 
setores da sociedade que os 
LGBTs não podem estar em 
todos os lugares. “Acredita-
mos que todos precisam de 
oportunidade. São atletas 

ORAÇÕES
Oração à Santa Clara

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

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

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

Fazer 3 pedidos, 2 impossíveis e 1 de negócios.
H. C. D.

•URBANISMO

Seu imóvel está regular? Prefeitura 
estende prazo para anistia até março

tica. Mas o proprietário tem 
que ter certeza de qual a clas-
sifi cação de seu imóvel”, diz. 

A Lei dispõe de quatro ca-
tegorias de regularização: au-
tomática, declaratória simpli-
fi cada, declaratória e comum.

A regularização automá-
tica foi adotada para imóveis 
residenciais com isenção total 
no cadastro do IPTU em 2014, 
construídos até 31 de julho 
daquele ano e com condi-
ções adequadas de higiene, 
segurança, acessibilidade, es-
tabilidade e salubridade. Para 
saber se o imóvel foi regula-

rizado de forma automática, 
o munícipe deve conferir a 
lista disponível no portal Meu 
Imóvel Regular.

Já as demais modalidades 
abrangem residências não 
enquadradas na modalidade 
automática, além de edifícios 
comerciais, de serviços e in-
dustriais. Para esses casos, é 
necessário protocolar pedido 
de regularização junto à Pre-
feitura de São Paulo. Todo 
o processo ocorre de forma 
100% digital via Portal de Li-
cenciamento.

Até o fi nal do mês pássa-

A Prefeitura prorrogou o 
prazo para regularização de 
imóveis na capital, conheci-
do como “Anistia”. O prazo 
foi estendido, por conta da 
pandemia, até 29 de março 
de 2022. A data final para 
dar entrada com pedido de 
regularização seria em 30 de 
setembro, mas a pubicação 
de uma nova lei estendeu o 
prazo por mais 180 dias.

“É uma oportunidade que 
os proprietários não podem 
perder. Estar com a situação 
cadastral do imóvel em dia 
na Prefeitura é essencial para 
negociações futuras, para 
evitar qualquer problema em 
inventários, negociações...”, 
explica a arquiteta Renata 
Merussi.

Ela trabalha nesse tipo de 
processo, tanto para imóveis 
residenciais quanto comer-
ciais e avalia que, por conta da 
pandemia, realmente muitos 
proprietários podem estar 
desatentos com relação às 
datas. 

“E vale apontar que o pro-
cesso de anistia tem catego-
rias de regularização automá-

do, mais de 200 mil imóveis 
já buscaram regularização na 
Prefeitura. Só para se ter uma 
ideia, na anistia anterior, que 
aconteceu há quase 20 anos, 
foram 93 mil imóveis benefi -
ciados no total.

“Veja que uma nova pos-
sibilidade de regularização 
demorou quase 20 anos para 
acontecer”, ressalta a arqui-
teta. 

Alvará
Ela também trabalha com 

alvarás de funcionamento, 
regularização de placas, le-
treiros e fachadas conforme 
regras da Lei Cidade Limpa, 
regularização do imóvel para 
conseguir o Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB). “Outra preocupação 
fundamental é com a acessibi-
lidade. O laudo e o certifi cado 
de acessibilidade que eh im-
portante pra comércio alem 
de necessário por lei”, alerta.

Contato
Renata Merussi
Arquiteta
(11) 98676-8755
email: renata@merussi

arquitetura.com.br

•ESPORTES

muito talentosos que querem 
crescer e evoluir no esporte, a 
questão não é se tornar atleta 
profi ssional, mas sim de fazer 
parte da sociedade”.

E é justamente a oportuni-
dade que celebra Thaís Mon-
tes, de 30 anos. “Sou uma 
mulher trans, atleta do time 
Angels Volley, um time de mu-
lheres trans e travestis. Iniciei 
no vôlei aos 12 anos de idade 
na escola, joguei em vários 
times. Eu teria uma carreira 
promissora, mas quando co-
mecei minha transição ficou 
uma coisa complicada porque 
eu jogava no time masculino. 
Um dia o técnico me chamou e 
disse que eu não poderia mais 
continuar”.

A primeira edição dos Jo-
gos LGBTQIAP+ vai contar com 
a participação de mais 700 
atletas. As informações e o 
regulamento estão disponíveis 
no site da SEME.

O Centro Esportivo Mané 
Garrincha e o Centro Olímpico 
de Treinamento e Pesquisa 
têm entrada pela Rua Pedro 
de Toledo, 1651, ao lado da 
estação AACD Servidor (Linha 
5 - Lilás)

APARTAMENTO
VENDE/ALUGA

JABAQUARA
Próximo ao metrô Conceição, 

2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
1 vaga, .64m2

VENDA: R$ 400.000,00
ALUGUEL: R$ 1.700,00

CRECI 22775J

FONE:  3259-7099
CEL. 99747-9205

www.jnicolau.com.br

EDITAISIMÓVEIS

A Associação da Sociedade Civil Arte e Cidadania, com sede à Rua 
João Amos Comenius, no 849, no bairro do Jardim São Bernardo - Santo 
Amaro, com foro na cidade de São Paulo, convoca seus associados com 
fundamento nos termos estatutários em especial no inciso IV do artigo 
27 e diante das deliberações da Presidência e da Direitoria agendar a 
Assembleia Geral Extraordinária para comparecerem no dia 30 de novem-
bro de 2021, às 18h00, em primeira chamada, e às 18h30 em segunda 
chamada, para participar. Nesta oportunidade, com base no estatuto, o 
evento propõe apreciar e deliberar a seguinte

PAUTA:
1. Alterar o Estatuto
2. Escolha dos novos diretores da Executiva
3. Alterações e Substituições de Diretores por desligamentos    
   espontâneos;

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ARTE E CIDADANIA

Rua João Amos Comenius, no 849 - Santo Amaro - São Paulo
(11) 5929-3802  (11) 9 6284-9017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE RUA DE SÃO PAULO – ABRSP 

– CNPJ 11.280.600/0001-77 -

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE RUA DE SÃO PAULO 
– ABRSP CONVOCA SEU CONSELHO DELIBERATIVO E 

DEMAIS ASSOCIADOS, PARA PARTICIPAREM DA ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 8 DE 
DEZEMBRO DE 2021 ÀS 9:00 HRS EM 1A CHAMADA, E EM 

SEGUNDA CHAMADA ÀS 09:30 HRS, NESTA CAPITAL NO EN-
DEREÇO DA SEDE RUA ALTO DE SANTA MARIA, 240, CASA 
B, BAIRRO: VILA MARARI, CEP.: 04.402-180, NOS TERMOS 

DO ESTATUTO EM VIGOR, PARA DELIBERAREM QUANTO A:
1. Eleição Diretoria 2022 a 2026; 

2. Assuntos gerais.

São Paulo, 01 de novembro de 2021

VALTER ANTONIO DE OLIVEIRA
    PRESIDENTE
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R. Caramuru, 431
Praça da Árvore
Ligue: 2640-3660

@cutcolorh@cutscolor

cutecolorhair.com.br
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Obrigatório e gratuito, RG Animal 
agora pode ser obtido pela internet

receberá o RGA em arquivo 
digital para manter o docu-
mento do seu melhor amigo 
sempre disponível”, avaliou a 
coordenadora da Cosap, Analy 
Xavier.

Para o munícipe que prefe-
rir, o serviço também poderá 
ser solicitado presencialmen-
te. Para isso, é necessário 
comparecer a uma das praças 
de atendimento da prefeitura 
e apresentar os documentos 
necessários.

O RGA eletrônico, além de 
moderno, é mais um incentivo 
à identifi cação dos animais do 
município. “É fundamental 
que os tutores façam o RGA 
e mantenham a plaqueta de 
identifi cação em seus cães e 
gatos. Muitos animais perdi-
dos ou roubados puderam re-
encontrar suas famílias porque 
estavam com a plaqueta de 
identifi cação presa na coleira”, 
pontuou Analy.

Como fazer
Documentos necessários: 

RG e CPF do tutor, comprovan-
te de residência atualizado em 
nome do tutor (emitido nos úl-
timos 90 dias), foto do animal 
e comprovante de vacinação 
contra raiva, quando houver.

O serviço é gratuito.
A solicitação pode ser fei-

ta online por meio do Portal 
SP156 https://sp156.prefeitura.
sp.gov.br/portal/servicos.

Se for feita de forma pre-
sencial, é necessário agendar 
horário em uma das 17 praças 
de atendimento municipais. 
Mais informações pelo tele-
fone 156.

Vacinação antirrábica
A vacinação contra a raiva 

para cães e gatos é disponi-
bilizada gratuitamente o ano 
todo pela Divisão de Vigilância 
de Zoonoses (DVZ) da Secreta-
ria Municipal da Saúde (SMS). 
Até dezembro a capital conta 

Desde segunda, 15, o Re-
gistro Geral do Animal (RGA)  
pode ser obtido, gratuita-
mente, em versão eletrônica. 
Embora seja obrigatório há 
20 anos, por lei de 2001, o 
documento ainda não é reali-
dade para muitas pessoas e a 
Prefeitura agora espera que o 
processo seja facilitado. Além 
disso, o RGA foi repaginado e 
está mais atraente.

Censo feito pela Prefeitura 
há cerca de seis anos, aponta 
que, em 43% dos domicílios 
urbanos há presença de cães 
ou gatos: em 28,6% há somen-
te cães, 7,7% somente gatos 
e em 6,7% ambas as espécies. 
Estima-se a população de cães 
em 1.874.601 e de gatos em 
810.170.

O serviço gratuito ofere-
cido pela Coordenadoria de 
Saúde e Proteção ao Animal 
Doméstico (Cosap) funciona 
como uma carteira de identi-
dade para bichos de estimação 
e é emitido para cães e gatos 
com idade superior a três me-
ses. O documento, timbrado 
e numerado, apresenta, além 
dos dados do animal, as in-
formações sobre o tutor. O 
animal registrado recebe uma 
plaqueta com o número do 
registro correspondente e 
deve usá-la permanentemente 
presa à coleira.

“Agora o tutor terá a fa-
cilidade de solicitar o serviço 
também de forma on-line, e 

com dois postos volantes para 
facilitar a imunização dos ani-
mais.

Na zona sul, o endereço de 
posto volante mais próximo é 
o do Ipiranga, na avenida Na-
zaré, altura do nº 301, próximo 
ao posto de bombeiros, que 
opera em datas específicas, 
com agenda para os dias 1º e 
15 de dezembro.

A cidade ainda conta com 
14 postos fi xos nas Unidades 
de Vigilância em Saúde (Uvis), 
disponíveis durante todo o 
ano para vacinar os animais 
contra a raiva. A campanha da 
SMS é gratuita e permanente.

Na zona sul, há dois postos 
fi xos:

- Uvis Cidade Ademar – rua 
Maria Cuofono Salzano, 185, 
de segunda a sexta, das 8h 
às 15h.

- Uvis Jabaquara – rua Ge-
naro de Carvalho, 101, segunda 
a sexta, das 8h às 15h.

Cães e gatos podem re-
ceber a vacina antirrábica a 
partir dos três meses. Para 
transportar cães bravos ou 
mordedores é necessário uti-
lizar focinheira apropriada. Já 
os gatos devem ser levados 
em caixas de transporte. Após 
receber a vacina, o animal 
pode beber água e se alimen-
tar normalmente. Animais 
que estejam com diarreia, em 
tratamento ou recuperando-se 
de cirurgia devem aguardar a 
plena recuperação.
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