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Mirandópolis tem endereço 
romântico para quem quer comemorar 
Valentine’s Day em 14 de fevereiro
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Teatro Paulo Eiró tem programação
presencial: dois espetáculos de 
dança e uma peça infantil

Mercado imobiliário está aquecido
Quem mora na Vila Ma-

riana, em Moema ou na 
Saúde, especialmente nas 
proximidades de estações 
de metrô, já notou a in-
tensa movimentação de 
construtoras, com demo-
lições de casas antigas e 
edificação de novos em-
preendimentos. Mas, não 
são só os novos prédios 
que estão movimentando 
o mercado imobiliário lo-
cal. Casas e apartamentos 
antigos também estão 
sendo comercializados em 
ritmo intenso. A pande-
mia e a crise econônmica 
reduziram os negócios, 
mas no setor imobiliário, a 
mudança de necessidades 
dos moradores, busca por 
novas confi gurações para 
o home office, explicam 
a ampliação da compra 
de novos lares. P����� 5

Prefeitura agenda 
leilão de CEPACs 
para Água Espraiada

A Prefeitura anunciou 

que será promovido dia 8 
de março um novo leilão de 

Certificados de Potencial 
Adicional Construtivo (CE-

PAC) para a Operação Ur-
bana Consorciada Água Es-

praiada em 8 de março. Re-
sultado de uma lei promul-

gada há 20 anos, a OUCAE 
esteve em ritmo lento nos 

últimos anos, pela falta de 
verbas. O leilão pode modi-

ficar esse quadro.  P����� 6
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M E I O A M B I E N T E

Evite os resíduos de roupas e tecidos
Vestimentas são uma das 

necessidades básicas do ser 
humano. E há várias indica-
ções da importância da indús-
tria têxtil e também da moda. 

A começar pela necessidade 
de proteger o corpo, agasalhar 
em dias mais frios, garantir 
conforto e até segurança - o 
uniforme escolar é um bom 
exemplo. 

Além disso, inegavelmente, 
esse setor gera muitos em-
pregos - desde a produção de 
matéria prima, como o algo-
dão - passando pela indústria 
de roupas, estofamentos, itens 
de cama, mesa e banho, até 
a revenda comercial para os 
consumidores. 

Mas, como em todo ciclo 
econômico, é essencial na atu-
alidade ter uma visão com-
pleta de todo o processo para 
evitar excessos, consumo sem 
consciência e descarte incor-
reto.  A indústria da moda 
vem buscando se adaptar para 
garantir alterações de coleções 
anuais sem geração de tantos 
retalhos, sem sobras, mas esse 
processo tem se mostrado 
bastante complexo.

Há alguns caminhos para 
evitar a geração de resíduos 
por conta da compra de itens 
de vestuário e têxteis em geral. 

Poluição 
Em primeiro lugar, é impor-

tante apontar que a indústria 
da moda é considerada uma 
das mais poluentes do planeta 
por diferentes razões. 

Explicando melhor - todo o 
processo produtivo de tecidos 
traz danos ao meio ambiente. 

O problema já começa no 
desenvolvimento dos tecidos. 
O plantio de algodão pelo 
mundo é considerado um 
dos mais prejudiciais ao solo 
e à água, por conta do uso 
de toneladas de agrotóxicos e 

outros produtos químicos. No 
entanto, o Brasil é considera-
do hoje o principal produtor 
mundial de algodão ambien-
talmente responsável. 

A � bra brasileira é cultivada 
de forma responsável e 75% da 
produção possui certi� cação 
socioambiental) e o país é 
campeão mundial em produ-
tividade quando o assunto é 
o algodão sem irrigação: mais 
de 90% de nossas plantações 
dependem apenas da água da 
chuva para se desenvolver e 
dão uma verdadeira aula sobre 
origem consciente e inovação.

Vale ainda destacar que 
� bras sintéticas, como o poli-
éster, são mais prejudiciais ao 
meio ambiente por não serem 
biodegradáveis e a cada lava-
gem são eliminados micro-
plásticos e � bras que poluem 
rios e oceanos. 

Assim, como em todo pro-
cesso de consumo, o impor-
tante é que haja consciência 
para evitar excessos e fazer 
compras inteligentes, de pro-
dutos duráveis, feitos por mar-
cas preocupadas em preserva-
ção ambiental. 

Uma boa dica é que as mar-
cas comprometidas com o 
plantio sustentável de algodão 
têm nas etiquetas um código 
QR que, ao ser acessado, in-
dica todo o caminho da pro-
dução até a venda no varejo 
daquela peça. 

Moda rápida 
O surgimento da chamada 

“fast fashion” - moda rápida 
-  representou a criação de 
roupas em sintonia com as 
tendências das grandes grifes 
da moda, mas com preços 
baixos e qualidade duvidosa. 

Ou seja, são roupas feitas 
para não durar. 

O consumidor preocupado 
com o meio ambiente deve 

evitar esse tipo de armadilha. 
Um casaco, por exemplo, 

deve ser comprado para du-
rar vários invernos. Outra 
opção inteligente é escolher 
peças que permitam diferentes 
combinações e, dessa forma, é 
possível diversi� car o “visual”, 
frequentar espaços com dife-
rentes “códigos” de vestimenta 
com peças coringa. 

Informação é sempre es-
sencial e esse tipo de dica ou 
orientação para compra cons-
ciente e inteligente de rou-
pas pode ser encontrada na 
internet até mesmo em sites 
especializados em moda. 

Vale ainda destacar que 
uma peça da chamada “fast 
fashion” pode se tornar inviá-
vel para doação. 

A doação de roupas, calça-
dos, cobertores e outros itens 
sempre é uma boa opção para 
quem quer evitar a geração de 
resíduos têxteis. Dessa forma, 
evita-se o envio de peças para 
o aterro, aumentando o volu-
me diário de lixo e ocupando 
espaço já tão escasso. Há vá-
rias entidades que recebem 
esse tipo de doação, muitas 
delas na zona sul, como Am-
paro Maternal, Exército da 
Salvação, Instituto de Meninos 
São Judas Tadeu, Casa Hope, 
entre outras.

Mas, lembre-se: não se po-
dem doar peças de roupas 
rasgadas, esgarçadas, mancha-
das ou sem condições de uso. 
Então, a qualidade das peças 
vai in� uenciar em sua durabi-
lidade e destino � nal. 

Resíduos 
Ainda no processo de com-

pra, pergunte à loja ou entre 
em contato com o fabricante 
para perguntar se há algum 
programa de logística reversa, 
ou seja, de descarte das peças 
sem condições de uso ou doa-

Em dias de chuva, não deixe o lixo nas calçadas
Varrição, coleta regular de 

resíduos, coleta seletiva, lim-
peza de bueiros, remoção de 
entulho e outros materiais 
irregularmente descartados 
em vias públicas, córregos e 
outras áreas... A Prefeitura de-
senvolve ações regulares para 
manter a cidade limpa e evitar 
que essa sujeira toda cause 
entupimento da rede pluvial e 
alagamentos pela cidade. 

No entanto, em época de 
chuvas como no verão, é es-
sencial que a população co-
labore, com diversas medidas 
para evitar não só a formação 
de enxurradas e vias interdi-
tadas pela água da chuva, mas 
também para que esses resídu-
os todos não sejam carregados 
para nossos rios, causando 
também poluição das águas, 
morte de vida aquática. 

Para esse mês de fevereiro, 
ainda há muita previsão de 
chuvas e temporais. O cenário 
pode se estender pelo mês de 
março. De acordo com estudo 
feito pelo Painel Intergoverna-
mental de Mudança do Clima 
da ONU, as chuvas enfrenta-
das no Brasil nos últimos dois 
meses, aliás, são mais intensas 
registradas desde a década de 
1980. 

A primeira dica para quem 
quer evitar os prejuízos à cida-
de é � car atento à aproximação 
das chuvas e não colocar o lixo 
nas calçadas muito antes da 
passagem dos caminhões - seja 
da coleta seletiva ou regular. 

O horário exato da coleta na 
rua onde mora pode ser con-
sultado em ecourbis.com.br/
coleta/index.html. Nas zonas 
sul e leste da capital, o serviço 

é prestado pela concessionária 
Ecourbis Ambiental. 

Para conferir e acompa-
nhar em tempo real a previsão 
do tempo para as diferentes 
regiões da cidade, a dica é 
seguir a página do Centro de 
Gerenciamento de Emergên-
cias (CGE) nas redes sociais: 
@cgesaopaulo. O site também 
traz todas as indicações, in-
cluindo pontos de alagamento 
ativos e inativos: cgesp.org.

Se for preciso, mantenha o  
lixo até a próxima data de coleta. 
Para o material reciclável, é pos-
sível também deixar em contêi-
neres disponíveis em diferentes 
pontos de cada bairro, também 
com a logomarca da concessio-
nária Ecourbis indicada. 

Os Ecopontos da cidade 
também contam com Pon-
tos de Entrega Voluntária de 

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.

ção. Algumas redes já contam 
com caixas de descarte em 
suas próprias lojas, para que os 
consumidores possam descar-
tar peças pós consumo  - o que 
igualmente evita o envio desse 
material para aterros. 

Há uma marca de meias, 
por exemplo, que recebe as 
peças inutilizadas, que as fa-
mílias descartariam em lixo 
comum. Depois, esse material 
é transformado em cobertores 
doados para pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social. 

Vale destacar que roupas, 
lençóis, toalhas, trapos em 
geral não devem ser encami-
nhados para a coleta seletiva. 
Ainda não há sistema de reci-
clagem de itens têxteis usados 

Assim, tecidos não passíveis 
de doação devem ser descar-
tados como lixo comum ou 
encaminhados a lojas e fabri-
cantes que façam a reciclagem. 

Já as embalagens em que 
as roupas são compradas - 
caixas, sacolas plásticas e de 
papel - podem ser recicladas. 
Basta separar esse material e 
disponibilizar no dia da coleta 
seletiva. Para saber quando 
ocorrem as coletas tradicional 
e seletiva na rua onde mora, 

basta acessar: ecourbis.com.
br/coleta/index.html. 

Na cidade de São Paulo, 
também é importante apontar, 
a maioria dos resíduos têxteis 
é gerada por confecções. Entre 
2017 e 2020, foram recolhidas 
45 mil toneladas de resíduos 
têxteis gerados na capital, só 
9 mil vieram de roupas usa-
das - as 36 mil restantes são 
descartadas por confecções, 
muitas delas concentradas na 
região central da capital. 

Durante o primeiro ano 
da pandemia, esse volume foi 
reduzido e, a partir de 2021, 
estima-se a geração diária de 
20 toneladas de roupas pós 
consumo e 40 toneladas de 
retalhos e resíduos têxteis.

Os dados foram coletados a 
partir do projeto Sustex Moda, 
desenvolvido por pesquisa-
dores da Universidade de São 
Paulo e coordenados pela pro-
fessora associada Francisca 
Dantas Mendes.

Retalhos podem ser usados 
em ações de artesanato ou por 
costureiras, ongs e empresas 
que desenvolvem peças a par-
tir dessas sobras dos cortes. 

Desde 2015, a cidade desen-
volve várias ações para que os 

retalhos sejam encaminhados 
para reciclagem ou mesmo 
para reaproveitamento.

Quatro projetos de reapro-
veitamento dos resíduos são 
desenvolvidos, com confecção 
de tapetes por pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade social, 

São projetos que ensinam e 
executam tapetes com resíduos 
têxteis, artesanato, reaproveita-
mento de roupas e confecção 
de novas peças a partir dos 
retalhos.  Informações no site 
sustexmoda.org.

Upcycling
O cidadão comum também 

pode encontrar vídeos na in-
ternet que ensinam a desen-
volver novas peças de roupa 
com retalhos ou a transformar, 
por exemplo, uma antiga calça 
jeans em bolsa. 

Outra ideia é encontrar 
Ongs e artesãos em seu bairro 
que aceitem doações de teci-
dos e roupas sem condições 
de uso para reaproveitamento.

Costureiras de bairro e peque-
nas confecções também podem 
buscar esse tipo de destinatário 
para seus retalhos, que assim 
deixam de ser resíduos e se trans-
formam em matéria prima. 

MENSALMENTE, MAIS RETALHOS DE TECIDOS 
VÃO PARA O LIXO DO QUE ROUPAS USADAS E 
SEM POSSIBILIDADE DE REAPROVEITAMENTO

Recicláveis. Neles há ainda a 
possibilidade de deixar outros 
itens como entulho (até 1 me-
tro cúbico por dia), móveis 
velhos, eletrodomésticos que-
brados e até sobras de podas e 
jardinagem.  Os endereços dos 
ecopontos podem ser obtidos 
em bit.ly/339uOsR.

Vale relembrar que o des-

carte de entulho, carcaças ou 
qualquer material de porte 
nas ruas pode ser classi� cado 
como crime ambiental, com 
multa superior a R$ 18 mil. 

Outra dica importante é 
não descartar nada irregu-
larmente nas ruas. Um papel 
de bala, um guardanapo ou 
qualquer pequeno resíduo 

pode comprometer a limpeza 
urbana e, consequentemente, 
a vazão das galerias pluviais.

Leve sempre um saquinho 
na bolsa para recolher esses 
pequenos resíduos até chegar 
em casa e fazer o descarte no 
lixo comum ou descarte em 
papeleiras pelas ruas, desde 
que já não estejam lotadas.  
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Nota do Milhão de fevereiro sai
para morador da Vila Mariana

Um morador da Vila Ma-
riana, na cidade de São Paulo, 
foi o vencedor da segunda 
edição de 2022 do programa 
Nota do Milhão da Prefeitura. 
Realizado na segunda-feira 
(7/02), o sorteio ocorreu no 
Espaço da Sorte Loterias Cai-
xa, no prédio do banco loca-
lizado na Avenida Paulista, 
seguindo todos os protocolos 
de segurança necessários du-
rante a pandemia do novo co-
ronavírus. A nota que garantiu 
o prêmio de R$ 1 milhão, livre 
de impostos, foi emitida no 
bairro Jardim Paulistano.

Com o valor de R$ 23, a 
nota vencedora do mês é da 
categoria de “disposição, sem 
cessão definitiva, de conte-
údos de vídeo por meio da 
internet”. Em fevereiro parti-
ciparam do certame 1.958.980 
bilhetes. O programa da Pre-
feitura de São Paulo incentiva 
os consumidores a pedirem 
a nota fiscal de serviços na 
capital, combatendo a sone-
gação fi scal e aumentando a 
arrecadação de tributos que 
são revertidos em serviços 
públicos para a população. 
Os sorteios da Nota do Milhão 
ocorrem mensalmente.

Como concorrer
Para concorrer ao prêmio 

milionário basta fazer cadas-
tro prévio pelo site http://
www.notadomilhao.prefei
tura.sp.gov.br/, clicando na 
opção de adesão ao sorteio – 
não é necessário ser morador 
da capital. 

Após a inscrição, toda nota 
fiscal de serviços eletrônica 
(NFS-e) solicitada pelo con-

sumidor na cidade de São 
Paulo concorrerá ao prêmio.

A nota fi scal de serviços é 
emitida em locais como aca-
demias, hotéis, lavanderias, 
estacionamentos, valets, fa-
culdades, escolas particulares 
entre outros serviços. Quanto 
mais notas solicitadas todo 
mês, maior a chance de ser 
sorteado, já que cada nota 
emitida vale como um bilhete 
individual.

Na capital, são mais de 700 
mil prestadores de serviços 
que podem fornecer a Notal 
para concorrer ao prêmio e, 
para conferir a lista desses 
prestadores, o mesmo site 
traz relação por setor de ser-

viços - www.notadomilhao.
prefeitura.sp.gov.br

Os concursos mensais da 
Nota do Milhão reúnem as 
notas fi scais geradas até o dia 
25 do mês anterior (as notas 
emitidas após este período 
concorrem automaticamente 
no mês seguinte). A premia-
ção é depositada em uma 
conta-poupança da Caixa.

Dúvidas
Dúvidas sobre o progra-

ma “Sua Nota Vale 1 Milhão” 
podem ser esclarecidas pelo 
e-mail notadomilhao@pre-
feitura.sp.gov.br ou pelo link 
http://notadomilhao.prefeitu-
ra.sp.gov.br/cidadao/informa-
coes-gerais.

Capital paulista tem alto índice de 
vacinação também de crianças 

esta semana os 45 milhões de 
acessos desde o seu lança-
mento, em 15 de junho do ano 
passado. A funcionalidade tem 
por objetivo facilitar o acesso 
à vacina antiCovid.

O serviço online, criado 
pela Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS), mostra 
o movimento nos postos de 
vacinação em tempo real e 
oferece aos moradores da 
capital a listagem das UBSs, 
drive-thrus e megapostos. 
Dessa forma, é possível fazer 
a busca por região e localizar 
o posto mais próximo, além 
de verifi car quais vacinas estão 
disponíveis em cada unidade.

Até o momento, foram 
3.934.816 visitantes únicos, 
número que se refere aos 
diferentes IPs (sigla em inglês 
para Protocolo de Rede) que 
acessaram o site. No perío-
do, 45.071.832 páginas foram 
vistas.

Quarta dose
Essa semana, o Governo 

do Estado de São Paulo anun-

ciou que, independente da de-
cisão do Ministério da Saúde, 
vai aplicar uma nova dose em 
toda a população paulista, ou 
seja, uma quarta dose. 

Mas, nenhum calendário 
foi divulgado ainda e a infor-
mação é de que a prioridade, 
no momento, é buscar os 
mais de 2 milhões de pessoas 
que ainda não tomaram se-
quer a segunda dose e insistir 
na campanha com dose de 
reforço para quem já tomou 
a D2 há mais de quatro meses. 

Não há informações, ain-
da, se haverá reforço para 
adolescentes, entre 12 e 17 
anos. 

O Governo também anun-
ciou que  caiu o número de 
pacientes internados por Co-
vid-19 em São Paulo. Com 
mais de 80% da população 
do Estado com imunização 
completa com duas doses e 
quase 18 milhões de doses 
de reforço aplicadas, o es-
tado acumula oito dias com 
redução de internações em 
enfermarias e UTIs.

A cidade de São Paulo, que-
já havia vacinado 100% de sua 
população adulta, agora está 
na frente no que se refere à 
vacinação infantil. A capital se 
aproxima das 30 milhões de 
doses aplicadas. .

A cobertura vacinal da po-
pulação estimada com mais 
de 18 anos de idade está em 
109,7% para D1+DU, em 105% 
para D2+DU e em 55% para DA 
(reforço). Em adolescentes de 
12 a 17 anos foram aplicadas 
960.145 D1, com cobertura 
vacinal de 113,8%. Também 
foram aplicadas 812.897 D2 
nesse público, com cobertura 
de 96,3%.

Além da vacinação para 
adultos e adolescentes, a ca-
pital iniciou no mês passado 
a vacinação contra a Covid-19 
para crianças de 5 a 11 anos. 
Até o momento, já foram apli-
cadas quase 700 mil doses 
nessa parcela da população, o 
que representa uma cobertura 
vacinal de 63,5%.

A cidade de São Paulo se-
gue com a aplicação de D1, 
D2 e DAs nos megapostos, 
drive-thrus e farmácias par-
ceiras, das 8h às 17h, e nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e Assistências Médicas 
Ambulatoriais (AMAs)/UBSs 
Integradas, das 7h às 19h. A 
vacinação infantil acontece 
exclusivamente nas UBSs e 
nas AMAs/UBSs Integradas, 
das 8h às 19h.

A lista dos postos de vaci-
nação pode ser encontrada na 
página Vacina Sampa:.

Já a ferramenta De Olho na 
Fila (www.deolhonafila.pre-
feitura.sp.gov.br) ultrapassou 

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 

VOLTA ÀS 
AULAS

   PARA RECEBER NOSSAS CRIANÇAS DE VOLTA ÀS  
   AULAS, A PREFEITURA PREPAROU TODA A REDE           
   MUNICIPAL.
• Escolas com manutenção e reformadas
• 6 mil novos professores contratados
• 5.300 estagiários de pedagogia
• Mais de 505 mil tablets para os alunos
• Programa de Fortalecimento de  
   Aprendizagem (1º ao 9º ano)
• Mais de 48.500 notebooks para os   
   professores
• Programa Mães Guardiãs
   renovado (4 mil mães contratadas)
• Concurso para 3 mil novos professores

CONTINUE USANDO MÁSCARA
E SEGUINDO OS PROTOCOLOS
DE SAÚDE CONTRA A COVID-19.

prefeitura.sp.gov.br

https://jornalzonasul.com.br/governo-planeja-quarta-dose-para-todos/
http://www.prefeitura.sp.gov.br
http://cozywork.com.br
https://jornalzonasul.com.br/nota-do-milhao-sai-para-morador-da-vila-mariana/
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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
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Paulo Eiró tem dois espetáculos de 
dança e um infantil em fevereiro

O Teatro Paulo Eiró, em 
Santo Amaro, retomou a pro-
gramação presencial e é uma 
boa alternativa para quem 
busca cultura e já está com a 
vacinação em dia - vale des-
tacar que o comprovante da 
vacina, impresso ou digital, 
é exigido para assistir aos 
espetáculos, inclusive para as 
crianças com mais de 5 anos. 

São três boas pedidas de 
espetáculos, incluindo um 
infantil. 

Momo e o 
Senhor do Tempo
Baseado no livro homô-

nimo, o espetáculo conta a 
história de Momo, uma garota 
brincalhona e alegre, instala-
-se em uma cidadezinha pa-
cífica e faz vários amigos. 
Quando os Seres Cinzentos 
chegam roubando todo o 
tempo das pessoas, sobra 
para ela a árdua tarefa de 
recuperar o tempo roubado 
de seus amigos, com ajuda do 
Senhor do Tempo.

Dias: 12 e 13.02 - Sábado 
e Domingo às 16h- 70 min | 
Livre. Evento Presencial - Re-
tirar ingressos 1h antes.

BRITA - Lugares vermelhos
e invisíveis para existir
Nesta ação cênica em dan-

ça, questiona-se: o que pode 
o corpo quando confronta os 
desafi os da cidade e da cres-
cente bifurcação entre huma-
nismo e vida urbana? Como 
ocupar frestas, transitar nos 

desequilíbrios sem se per-
der ? quais fundamentos nos 
permitem (re) existir diante 
de desmontes, escombros e 
ruídos que atravessam carnes 
e ossos? Opostos à inércia, 
nossos corpos imaginam-se 
em vôos – sujeitos à quedas 
e encantamentos. Nos rela-
cionamos com as palavras 
tornando-as vivas e sinceras, 
uma resposta ao movimen-
to brutal de divórcio entre 
palavra e ação, que vivemos 
nesta contemporaneidade 
brasileira. Brita propõe uma 
dança que aproxima, afeta, 
provoca e inspira o público.

Dias 19 e 20.02 - Sábado às 
21h e domingo às 19h - 45 min 
- 10 anos.  Evento Presencial 
- Retirar ingressos 1h antes.

Espelhos Delas 
Utilizando como principal 

ferramenta técnica, a dança 

Waacking, a partir de um 
breve estudo sobre algumas 
importantes feministas da dé-
cada de 1970, Espelhos Delas 
traz o espelho ressignifi cado, 
como forma de exaltar nossas 
belezas, de autoconhecimen-
to, e de olhar para trás para 
ressignificar o presente e 
construir o futuro.

Dias - 11, 12 e 13.02 -  Sexta 
e Sábado às 21h, Domingo às 
19h- 50 min | Livre. Presencial 
- Retirar ingressos 1h antes.

Serviço
Teatro Paulo Eiró
Av. Adolfo Pinheiro, 765 

- Santo Amaro. Acesso Me-
trô Adolfo Pinheiro. Tel: (11) 
5686-8440. FB: @teatropau-
loiro | IG: @teatropauloeirosp 

Os eventos presenciais 
cumprem todos os protoco-
los de prevenção contra a 
Covid-19.

Rua Primeiro de Janeiro, 425 - px Luis Gois - Vila Clementino
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Valentine’s Day, 14/02: mais uma 
data para celebrar o romantismo

Se no Brasil, o dia dos Na-
morados é comemorado em 
12 de junho, na Europa e nos 
Estados Unidos é em 14 de 
fevereiro que os casais cele-
bram o amor. O Valentine’s 
Day, entretanto, em vários 
países é tido não só como o 
dia de festejar o amor român-
tico, mas também o amor fa-
miliar, entre amigos... O fato 
é que, aos poucos, brasileiros 
passaram a querer também 
demonstrar o afeto e roman-
tismo em 14 de fevereiro. 

A GattoFiga Pizza Bar, 
conhecida justamente pela 
decoração e clima intimista, 
decoração por fl ores e velas 
nas mesas, som ambiente su-
ave e inspirador, vai marcar a 
data com um evento especial. 

A casa, que normalmente 
não abre às segundas, vai 
oferecer pacotes especiais 
para que clientes possam 
surpreender a pessoa amada. 

A atração da noite será 
a banda de jazz Brazil Bop, 
grupo instrumental da capi-
tal especializada nesse estilo 
musical que já é marca da 
casa, com infl uências de John 
Coltrane, Ella Fitzgerald, Duke 
Ellington e outros. 

“O dia 12 de junho já está 
marcado no calendário do 
paulistano. Mas, acreditamos 
que essa é uma oportunidade 
diferente, de surpreender 
alguém com uma demons-
tração de amor criando uma 
ocasião especial, repleta de 
motivos para não se esquecer 
jamais”, diz Cida Montagner, 
proprietária e principal ideali-
zadora da decoração român-
tica da GattoFiga. 

“Vale destacar que a casa 
garante esse clima em qual-
quer data, mas o som ao vivo 
e os pacotes especialmente 
criados para o Valentine’s 
Day terão um sabor especial”, 
complementa Edson Leite, 
que comanda a casa ao lado 
da esposa Cida. 

Pacotes
Para a noite única, há duas 

possibilidades de pacotes. O 

Pacote Especial inclui 2 taças 
de espumante, 1 entrada, 2 
pizzas napolitanas, 2 sobre-
mesas, 2 cafés. O couvert 
artístico também está incluído 
no valor. Já o Pacote Persa 
inclui 2 taças de espumante, 
1 entrada, 1 pizza napolita-
na, 1 sobremesa e o couvert 
artístico. Bebidas e taxa de 
serviço são cobradas à parte. 
Para curtir a noite, há drinks, 
cervejas, vinhos (roses, tintos, 
brancos e espumantes) e be-
bidas não alcoólicas. 

O cardápio é ideal para en-
contros românticos, é preciso 
ressaltar. As pizzas seguem 
inspiração napolitana e têm 
massa fermentada natural-
mente, por 72 horas. As co-
berturas são feitas com molho 
italiano San Marzano e ingre-
dientes frescos e de qualidade, 
além de queijos como o Fior de 
Latte, Scraciatella, Burrata... 

O forno elétrico Izzo, tam-
bém italiano, cria uma textura 
única especialmente nas bor-
das das fi níssimas pizzas. 

Os casais também vão se 
apaixonar pelas caprichadís-
simas entradas da casa. P 
Mini Calzonne 3 Formaggi, 
por exemplo, vem recheado 
com Fior di latte, parmesão, 
gorgonzola dolce, molho de 

tomate e orégano.
A Clementine é feita de 

massa de crostini com mas-
carpone, linguiça blumenau, 
cebola roxa, azeitona preta e 
cebolinha

Para conhecer o rol de en-
tradas, pizzas, sobremesas que 
fazem parte do cardápio, basta 
acessar o site gattofiga.com. 
Nas redes sociais - @gattofi ga-
pizzabar - é possível conferir de-
talhes da decoração primorosa 
da GattoFiga, que ocupa um 
sobradinho charmoso em Mi-
randópolis, o bairro das fl ores.

Fica na Rua Luís Gois, 
1.625. Telefone/WhatsApp  
(11) 5587-1360

https://jornalzonasul.com.br/valentines-day-em-14-02-celebre-o-amor/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.bit.ly%2Fcuscuzlicia&e=ATOXuskQfV_2wwYNvNXsMXfudoJEXC9aiDsBcYmNDtKsA5oeGRLVyNUS2V7yb9DG1qnnmsG4y4-k-FqsRIELjDwVnvjkaig1W9NmoA&s=1
https://jornalzonasul.com.br/danca-e-peca-infantil-no-paulo-eiro/
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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Bairros de classe média, como Saúde, 
concentram negociações imobiliárias

Que os bairros do distrito 
de Vila Mariana estão em 
total transformação, com 
novos lançamentos de edi-
fícios por todos os lados, os 
moradores já perceberam. 
Enquanto alguns lamentam 
a destruição de sobradinhos 
que marcaram o visual local 
por muitos anos, causando 
sua descaracterização, outros 
avaliam que é o progresso, 
com moradias mais modernas 
e adequadas aos tempos atu-
ais. Enquanto alguns apontam 
para uma possível sobrecarga 
no trânsito e nos sistemas 
de água, esgoto, canalização 
de gás e serviços diversos, 
outros apontam que o bairro 
é alvo das construtoras exa-
tamente poque já conta com 
infraestrutura. 

O fato é que que o merca-
do está aquecido, a constru-
ção de edifícios já avança para 
o distrito vizinho da Saúde 
e realmente muitos imóveis 
antigos têm sido demolidos 
para dar lugar aos prédios. 

No entanto, pesquisa do 
Conselho Regional de Corre-
tores de Imóveis do Estado de 
São Paulo (CreciSP) mostrou 
que não é só o mercado de 
lançamentos que está mo-
vimentado. Também a ven-
da de apartamentos e casas 

usados aumentou na capital, 
mesmo com a pandemia, di-
ferente de outros setores da 
economia. 

As vendas de imóveis usa-
dos na cidade de São Paulo 
fecharam 2021 com saldo 
positivo acumulado de 51,45%, 
o segundo melhor resultado 
desde os 114,89% registrados 
em 2017 pelas pesquisas fei-
tas mensalmente com imo-
biliárias credenciadas pelo 
CreciSP.  

Nesse segundo ano da 
pandemia,  o  volume de 
imóveis alugados na Capital 
acumulou saldo positivo, de 
23,56%, melhor resultado des-
de 2017. 

Os imóveis mais vendidos, 
com 55,77% do total, foram os 
de preços médios até R$ 800 
mil, limite que na maioria das 
regiões do Interior pesquisa-
das pelo CreciSP oscila entre 
R$ 300 mil e R$ 500 mil. Por 
faixa de preço, a maioria das 
casas e apartamentos vendi-
dos na Capital se enquadrou 
nas de até R$ 8 mil o metro 
quadrado (53,47% do total).

Bairros como Cambuci, 
Ipiranga, Jabaquara, Saúde, 
Vila Mascote, concentraram 
33,66% das vendas, seguidos 
pelos das Zonas B e D, com 
28,85% cada; Zonas E, com 

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 Banco de Sangue do 
Hospital do Servidor Público 
Estadual (HSPE) coletou 543 
bolsas de sangue em janeiro 
de 2022. O número é o me-
nor registrado do estoque 
de bolsas desde o início da 
pandemia.

O pico das doações ocor-
reu em junho de 2021 com 
1.176 doações, mais que o 
dobro da situação atual. Em 
2021, o HSPE realizou 12.957 
transfusões de sangue em 
pacientes em estado crítico 
de saúde, sendo 12% dos pro-
cedimentos no tratamento 
da infecção grave pelo novo 
coronavírus.

De acordo com os especia-
listas que atuam no Banco de 
Sangue do HSPE, o motivo da 
fase mais crítica está relacio-
nado ao aumento dos casos 
de Covid-19 e ao período de 
férias escolares. “As bolsas de 
sangue são essenciais no tra-

•SAÚDE

Banco de Sangue do Iamspe, na 
Vila Clementino, pede doações

LUZES
COLORAÇÃO
CORTE A SECO
RECONSTRUÇÃO
HIDRONUTRIÇÃO
TRATAMENTO ANTIQUEDA

Salão especializado em
cabelos crespos e cacheados

www.atelierdoscachos.com

(11) 94474-2811
@atelierdoscachos

Rua Santa Cruz, 222

Próximo ao metrô
Santa Cruz 

5,76%%; e Zona A, com 2,88%.
Locação
As 250 imobiliárias que 

responderam à pesquisa Cre-
ciSP alugaram em Dezembro 
10,27% menos imóveis que 
em Novembro e por preços 
em média 0,78% inferiores 
ao do mês anterior. O maior 
volume de imóveis aluga-
dos (58,26%) foi o dos que 
têm aluguel médio de até R$ 
1.500,00, com predomínio 
dos apartamentos (55,9%) 
sobre as casas (44,1%).

As locações foram fecha-
das com descontos médios 
concedidos pelos proprietá-
rios sobre os valores original-
mente pedidos que variaram 
de 6,71% para imóveis situados 
nos bairros da Zona E, como 
Cangaíba e Capão Redondo, a 
11% para os da Zona D, como 

Cupecê e Freguesia do Ó.
O aluguel mais barato em 

Dezembro na Capital – R$ 
545,00 mensais - foi o de ca-
sas de dois cômodos em bair-
ros da Zona E. O mais caro 
- R$ 3.607,27 em média – foi 
o de apartamentos de 3 dor-
mitórios em bairros da Zona 
A, como Cidade Jardim e Vila 
Nova Conceição.

A pesquisa CreciSP apurou 
que 35,1% das novas loca-
ções ficaram concentradas 
em bairros da Zona C, como 
Jabaquara e Santana; 22,12% 
em bairros da Zona D; 17,26% 
nos bairros das Zonas E  e B; 
8,26% nos bairros da Zona A. 
A maioria dos imóveis aluga-
dos é do padrão construtivo 
médio (87%), seguido pelos 
de padrão standard (8%) e 
luxo (5%).

tamento de casos graves de 
Covid-19, neoplasias e cirur-
gias. De cada bolsa, consegui-
mos obter quatro hemocom-
ponentes, que são destinados 
a pacientes com problemas 
relacionados à reposição de 
hemácias, plaquetas, plasma 
fresco e crioprecipitado”, 
explica o hematologista do 
HSPE, Dr. Fábio Lino.

Doe sangue
Os interessados em doar 

devem ter idade entre 16 e 
69 anos, pesar mais de 50 
kg e estar bem alimentado 

na ocasião. A doação pode 
ser feita sem agendamento, 
basta apresentar documento 
com foto.

Pessoas vacinadas recen-
temente devem esperar de 48 
horas, no caso da CoronaVac, 
a 7 dias, para os demais imuni-
zantes, para realizar a coleta. 
O Banco de Sangue do HSPE 
funciona de segunda a sexta, 
das 9h às 16h, e aos sábados, 
das 8h às 16h. O prédio, que 
está localizado área externa 
do espaço Hospitalar, fi ca na 
Rua Pedro de Toledo, nº 1800.

https://jornalzonasul.com.br/bairro-da-saude-concentra-negociacoes-imobiliarias/
https://jornalzonasul.com.br/banco-de-sangue-pede-doacoes/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511942022853&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
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
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Prefeitura agenda para 8 de março 
leilão de CEPACs Água Espraiada

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da SP Urbanismo e 
da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento 
(SMUL), realizará, no dia 8 de 
março, com início às 12h30, 
na sede da B3, o primeiro 
leilão da 6ª distribuição de 
títulos de Certificados de 
Potencial Adicional de Cons-
trução (Cepacs) da Operação 
Urbana Consorciada Água 
Espraiada. Serão ofertados 
320 mil títulos mobiliários ao 
preço unitário mínimo de R$ 
2.175,37.

Com o novo leilão, a Pre-
feitura pretende arrecadar 
os recursos necessários para 
prosseguir com as obras da 
Operação Urbana, priori-
zando os investimentos em 
moradia popular. Até o mo-
mento, por meio de recursos 
arrecadados com leilões e 
também por meio da outorga 
onerosa (contrapartida fi nan-
ceira), a Operação investiu 
R$ 3,8 bilhões em moradias 
populares, obras no sistema 
viário, canalização de cór-
regos, novas áreas de lazer 
e desapropriações nos seis 
distritos que compõem o seu 
perímetro (Jabaquara, Cam-
po Belo, Itaim Bibi, Morumbi, 
Vila Andrade e Santo Amaro). 
A Operação Urbana Água 
Espraiada completou 20 anos 
em dezembro de 2021.

“Mais um passo importan-
te para a Prefeitura de São 
Paulo. Os recursos captados 
no leilão serão investidos de 
acordo com os projetos apre-

sentados à sociedade. Entre 
as principais ações destacam-
-se as de ordenamento urba-
no e habitação de interesse 
social”, disse o secretário 
municipal de Urbanismo e 
Licenciamento, Marcos Ga-
delho.

Cepac
Os Cepacs são t ítulos 

imobiliários adquiridos por 
interessados em construir 
edifi cações acima do poten-
cial construtivo estabelecido 
para a região. Do total arre-
cadado pela Prefeitura por 
meio desse instrumento, um 
percentual, defi nido por lei, 
é destinado, exclusivamente, 
à construção de Habitação 
de Interesse Social (HIS). O 
restante é investido em obras 
de infraestrutura e melhorias 
urbanísticas no perímetro da 
Operação Urbana.

Para fiscalizar a maneira 
como é empregada a receita 
oriunda da venda dos Cepacs, 
a legislação prevê que cada 
Operação Urbana tenha seu 
próprio conselho gestor, 
composto por representan-
tes do setor público e da 
sociedade civil.

Operação Urbana
A Operação Urbana Água 

Espraiada surgiu com o obje-
tivo de requalifi car a região 
das Avenidas Chucri Zaidan e 
Jornalista Roberto Marinho, 
parte da Marginal Pinheiros 
e a área ao longo do córre-
go Jabaquara. Ela foi criada 
pela Lei nº 13.260 de 28 de 
dezembro de 2001, parcial-

mente alterada pelas Leis nº 
15.416/2011 e nº 16.975/2018 e 
regulamentada pelo Decreto 
nº 53.364/2012.

A Operação tem a questão 
habitacional como foco prin-
cipal em suas intervenções. 
Até o momento, mais de 1,8 
mil unidades habitacionais fo-
ram entregues. Os conjuntos 
Gutemberg, Jardim Edite I e 
II, Corruíras, Estevão Baião e 
o Residencial Pérola Byington 
são exemplos de realizações 
para a cidade viabilizadas 
com a venda de potencial 
construtivo. A expectativa do 
Município é entregar mais 7,5 
mil apartamentos de moradia 
popular até a conclusão da 

Operação Urbana.
Também são resultados 

importantes obras viárias 
na região como a Ponte Oc-
távio Frias de Oliveira, mais 
conhecida como Estaiada, o 
Viaduto Dr. Lino de Moraes 
Leme e os prolongamentos 
das Avenidas Jornalista Ro-
berto Marinho (Via Parque) 
e Chucri Zaidan.

A Operação Urbana atua 
ainda para melhorar as con-
dições de drenagem ao cana-
lizar os córregos Pinheirinho 
e trecho do Água Espraiada. 
Para ampliar o acesso a áreas 
verdes, foram entregues o 
Parque Chuvisco e a Área de 
Lazer Pedro Bueno

Terreno Praça da Árvore
Rua totalmente comercial, 18m de frente x 36,5m de fundos,

Área Total 662m2 - a 300m do metrô
OCASIÃO- R$ 7.100.000

Apto. São Judas - 300m metrô
3 dorms (arms/suite)  - sala em L - sacada - ótima cozinha 
espaçosa - lavand. - dep. emp. - 2 vagas paralelas livres

OCASIÃO- R$ 680 mil

Prédio Comercial Novo
Próx. Igreja S. Judas - metrô 

Terreno 800m2 - Construção de 1a. - 1.400m2  A.C.
Ocasião inédita - ALUGO/VENDO

Casa térrea São Judas
Vaga - reformada - 10m frente - 3 dorms - suite - sal - copa 
- coz - dep. emp. - entrada lateral - 3 vagas cobertas - 
portão automático- aquecimento solar - totalmente isolada.

OCASIÃO - Aceito imóvel - menor valor

Apto São Judas
2 dorms - sala em L - banheiro- 1 vaga.

R$ 420 mil
PLANALTO IMÓVEIS

AV. JABAQUARA, 2620 - COM NORAIR

FONE:  2276-7676
CEL. 99169-6819

https://jornalzonasul.com.br/leilao-de-cepacs-agua-espraiada-sera-em-8-de-marco/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511991696819&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://www.facebook.com/amigoscidadevargas
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511954308195&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sulhttp://

