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Pães de fermentação natural, 
brunch, sanduíches e “toasts”: 
Ibirapuera tem padaria orgânica
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Ministério da Saúde autoriza 
recursos para a Radioterapia do 
HSP/HU e ouve demandas

Como proteger as pessoas do frio?
As temperaturas já es-

tão baixas e na próxima 
semana devem despencar 
na capital, com mínimas 
de até 7 graus. A Prefeitu-
ra tem promovido ações 
de acolhimento e encami-
nhamento para albergues, 
pela Operação Baixas Tem-
peraturas. Mas, com tan-
tas famílias atualmente em 
situação de rua, o cenário 
é triste e complexo. Como 
podemos ajudar? Ao circu-
lar pelas ruas de seu bairro 
e se deparar com pessoas 
em situação de vulnerabi-
lidade, é possível informar 
às equipes da Prefeitu-
ra para que seja enviado 
apoio. Outra forma de con-
tribuir é ofertando cober-
tores e agasalhos em bom 
estado de conservação e 
limpeza para a campanha 
Inverno Solidário. P����� 3

Zé do Caixão na 
sexta-feira, 13!

A Cinemateca Brasileira 
reabre hoje ao público, de-
pois de muitos contratem-
pos e dificuldades financei-
ras e administrativas. Agora 
sob comando da Sociedade 
Amigos da Cinemateca, o 
espaço cultural que ocupa 
prédio histórico da Vila 
Mariana, escolheu como 

primeira programação uma 
homenagem ao diretor 
José Mojica Marins, o Zé 
do Caixão, em mostra que 
vai até domingo, 15. O mes-
tre do terror nacional como 
programação inaugural, em 
plena sexta-feira 13, para 
garantir sorte para o futuro 

da Cinemateca   P����� 2
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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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Zé do Caixão é tema de mostra de 
reabertura da Cinemateca Brasileira

Uma mostra dedicada a 
José Mojica Marins – o Zé do 
Caixão - marca a reabertura 
da Cinemateca Brasileira, com 
sessões nos dias 13, 14 e 15 
de maio (sexta-feira, sábado 
e domingo). A Cinemateca 
Brasileira é responsável pela 
preservação da produção au-
diovisual do país e conserva o 
maior acervo cultural.

No primeiro dia do evento, 
será exibido o média-metra-
gem inédito A Praga (1980), 
restaurado e fi nalizado pelo 
produtor Eugenio Puppo, que 
encontrou as latas do filme 
perdidas no escritório do ci-
neasta, quando organizava, 
em 2007, uma retrospectiva 
do mestre do terror.

“Na reabertura vai ser 
apresentado o fi lme A Praga, 
feito nos anos 80 e recu-
perado por Pupo, parceiro 
histórico da cinemateca. Os 
fi lmes do Mojica, neste mo-
mento, passam por trabalho 
de recuperação, sob coorde-
nação do Paulo Sacramento, 
também parceiro da institui-
ção. A obra foi preservada ao 
longo de anos, então poder 
abrir com esse recorte fi lmo-
gráfico e tendo como mote 
a apresentação do fi lme que 
foi resgatado, passando por 
longo processo de recupera-
ção, tem tudo a ver com este 
momento da Cinemateca”, 
afi rma a diretora técnica Ga-
briela de Sousa Queiroz. 

Após um ano e meio fe-
chada devido a alagamento, 

incêndio e a um processo por 
abandono, a instituição rea-
bre com novas expectativas, 
acrescenta Gabriela.

“Entramos aqui em no-
vembro de 2021, depois de 
longa espera de 16 meses, 
desde a saída da última or-
ganização social. Nesse perí-
odo, a cinemateca paralisou 
as atividades fi nalísticas. No 
meio desse caminho teve o in-
cêndio, houve muito perdas. 
Para os trabalhadores, foi 
muito difícil fi car fora da ins-
tituição, quando finalmente 
conseguimos retornar com a 
Sociedade Amigos da Cinema-
teca, em caráter emergencial. 
A primeira missão era tomar 
pé do acervo, da infraestru-
tura, do parque tecnológico”, 
detalha a diretora.

“De lá pra cá, a gente vem 
trabalhando para sanear os 
principais problemas e, fi nal-
mente, agora reabrir a Cine-
mateca aos espectadores, às 
pessoas que usam o espaço 
para lazer, recreação. É um 
espaço de pesquisa, de estu-

dos, enfi m, devolvê-la à pró-
pria comunidade”, completa.  

Em novembro de 2021, a 
Secretaria Especial da Cultu-
ra, do Ministério do Turismo, 
selecionou a Sociedade Ami-
gos da Cinemateca (SAC) em 
edital, para celebração de 
contrato de gestão da institui-
ção. A entidade é responsável 
pela execução de atividades 
de guarda, preservação, do-
cumentação e difusão do 
acervo audiovisual da produ-
ção nacional por meio da ges-
tão, operação e manutenção 
da Cinemateca.

A nova diretora do espaço 
é a professora titular aposen-
tada da Escola de Comunica-
ções e Artes da Universidade 
de São Paulo (USP), Maria 
Dora Mourão. Além da direto-
ra técnica Gabriela de Sousa 
Queiroz, assume a diretoria 
administrativa e financeira 
Marco Antônio Alves. O man-
dato é de quatro anos.

Confi ra em nosso site - jor-
nalzonasul.com.br - a progra-
mação completa da mostra.

HORÁRIO: terça a domingo, das 18h00 às 23h00
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Happy hour com
sotaque italiano
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Parque Ibirapuera tem 
padaria só com itens orgânicos

O Parque do Ibirapuera 
está com diversas opções 
gastronômicas. Já há um 
restaurante, outro prestes a 
abrir, lanchonetes, quiosques 
de marcas, além dos vende-
dores ambulantes bastante 
queridos e requisitados pelos 
frequentadores. Tem também 
dois cafés - um deles, junto 
ao Museu de Arte Moderna, 
o mam. Mas, muitos ainda 
não descobriram a unidade da 
PAO - Padaria Artesanal Orgâ-
nica, que tem outras unidades 
pela cidade e, no Ibira, fica 
junto ao Pavilhão da Bienal. 

Nem precisa dizer o quan-
to é agradável passar algumas 
horinhas ali, de frente a toda 
aquela natureza, e saborean-
do delícias orgânicas. A PAO 
surgiu 14 anos atrás na Bela 
Cintra, pelo sonho de fazer 
um pão artesanal, valorizar 
os pequenos produtores or-
gânicos e servir uma comida 
saudável tornou-se realida-
de. Rafael Rosa recebia seus 
clientes com a mão na massa, 
cheiro de pão quentinho e 
um sorriso no rosto. Com o 
passar dos anos, o sucesso 
deu espaço ao crescimento, e 
outros endereços como o da 
Bienal surgiram. O conceito 
de simplicidade, verdade e 
autenticidade permanecem.

É uma cafeteria bem agra-
dável e um dos seus principais 
atrativos é o  bolo de chocola-
te 70, um doce perfeito (sem 
exagero de açúcar) servido 
em uma fatia bem grande, 
que dá até pra dividir. 

Os toasts e sanduíches são 
outro sucesso. Tem o sandu-
íche de mozarela de búfala 
com tomate assado e manje-
ricão; o  Toast de abacate com 
tomatinhos e coalhada seca; 
o Toast de queijo de cabra 
com tapenade de azeitonas; 
além dos clássicos Croque 
monsieur e Croque madame.

E, claro, a casa é também 
especialista em pães de fer-
mentação natural, então, 

vale provar algum deles. Tem 
o- pão rústico (o clássico dos 
clássicos); pão de grãos (feito 
com farinha 100% integral); 
pão de amêndoas com damas-
co (perfeição que fala, né?);  
pão de fi go com nozes...

O Pão Bienal funciona de 
segunda a quinta-feira, das 8h 
às 16h, e de sexta a domingo, 
das 8h às 18h.

Outras opções
Para quem vai ao parque, 

há ainda outras pedidas para 
alimentação. Confira deta-
lhes:

- Vendedores autônomos 
de bebidas, água de coco, 
alimentos e brinquedos: aten-
dimento das 5h às 23h.

- Lanchonetes: Sabor Ibira 
e Madureira estão abertos das 
7h às 20h. O Sabor Ibira, ago-
ra, oferece cervejas em seu 

menu, mas não é permitida a 
saída com garrafas de bebidas 
alcoólicas do espaço.

- Quiosques: Casa do Pão 
de Queijo, das 7h às 19h; Nut-
ty Bavarian, das 7h30 às 20h; 
Oakberry, das 8h às 22h; Bacio 
di Latte e Pipoca no Parque, 
das 8h às 20h.

- Restaurante: Prêt MAM 
(Restaurante) funciona de 
terça a sexta-feira, das 12h às 
16h, e aos sábados, domingo 
e feriados, das 12h30 às 17h.

Cafés: Pão Bienal, funciona 
de segunda a quinta-feira, das 
8h às 16h, e de sexta a domin-
go, das 8h às 18h, e Prêt MAM 
(Café) atende todos os dias, 
das 10h às 16h.

Área Gastronômica iFood: 
sábados e domingos, das 9h 
às 18h.
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Como ajudar as pessoas em situação
de rua a se proteger do frio?

Nos últimos sete dias, a 
Prefeitura já atendeu e en-
caminhou quase 2 mil pesso-
as para abrigos e distribuiu 
centenas de cobertores para 
pessoaso em situação de rua. 
Como mostraram pesquisas, 
especialmente nos dois últi-
mos anos, por conta da crise 
econômica, famílias inteiras 
passaram a ocupar espaços 
públicos, perderam suas ca-
sas.  Basta dar uma volta por 
endereços da Vila Mariana, 
Saúde, Jabaquara e outros 
bairros para perceber essa 
nova realidade. Nos baixos do 
viaduto Onze de Junho, em 
barracas espalhadas pelo cor-
redor Jabaquara-Domingos 
de Moraes, sob marquises 
de pontos de ônibus e em vá-
rias praças dessas regiões há 
crianças, mulheres, idosos...

A Prefeitura iniciou na se-
mana passada a Operação 
Baixas Temperaturas, que 
estimula o acolhimento des-
sas famílias em abrigos muni-
cipais e hoteis conveniados. 
Mas, como a comunidade 
pode ajudar? 

Ligue e informe
Viu uma pessoa em situa-

ção de vulnerabilidade? Uma 
família? A população em geral 
pode ajudar as pessoas em si-
tuação de rua solicitando uma 
abordagem social por meio da 
Central 156 (ligação gratuita).

O serviço funciona 24 ho-
ras por dia e a solicitação 
pode ser anônima. Entretan-
to, é importante informar 
o endereço da via em que a 
pessoa em situação de rua 
está com número aproxima-
do, citar pontos de referência, 

além de características físicas 
e detalhes de como a pessoa 
a ser abordada está vestida.

Para a Operação Baixas 
Temperaturas, somente nos 
primeiros meses, haverá um 
aporte de 2 mil novas vagas 
nos serviços de acolhimen-
to da rede socioassistencial 
(mais de 700 já foram entre-
gues na primeira semana da 
operação), distribuídas em 
Centros de Acolhida, hotéis e 
Centros Esportivos. Elas serão 
destinadas exclusivamente 
para a OBT, o que significa 
quase o dobro do número adi-
tado em 2021, quando foram 
acrescentadas 1.047 vagas aos 
serviços da rede. Isso reforça 
o compromisso desta gestão 
com a expansão de vagas 
para atender o aumento da 
demanda, como aponta o 
Censo da População em Situ-
ação de Rua.

Além da ampliação de va-
gas exclusivas para a OBT, 
a rede de serviços conta 
com 15.116 vagas em Cen-
tros de Acolhida, 2.138 vagas 
em hotéis, e outras 1.064 
já credenciadas em estabe-
lecimentos hoteleiros, em 

fase de contratação de OSC’s.
Doe cobertores

Essa semana foi lançada 
também a Campanha Inver-
no Solidário 2022., sob res-
ponsabilidade do Fundo So-
cial de São Paulo (FUSSP). 
A iniciativa busca arrecadar 
cobertores novos que serão 
doados às pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social 
para ajudá-las a enfrentar o 
período de frio. A ação será 
realizada até 21 de setembro.

As doações podem ser fei-
tas nos postos do Poupatem-
po. Na Zona Sul, há unidades 
Santo Amaro, Cidade Ademar 
e Alesp (Assembleia Legislati-
va - em frente ao Parque do 
Ibirapuera). 

O recebimento das doa-
ções também acontecerá jun-
to a outros estabelecimentos 
parceiros, como estações de 
trens e Metrô, além de ter-
minais de ônibus da EMTU, 
como o do Jabaquara. A lista 
completa está em inverno
solidario.sp.gov.br.

Mas, lembre-sse: doe ape-
nas itens novos ou em ótimo 
estado de conservação e lim-
pos. 

Ministério da Saúde autoriza recursos 
para radioterapia do Hospital S. Paulo

Unifesp, Alvaro Nagib Atallah, 
diretor da Cochrane do Brasil, 
e Nacime Mansur, superinten-
dente do HSP.

Após a assinatura, autori-
zando a destinação de recur-
sos para a execução das obras 
e instalação de equipamentos 
de infraestrutura, com forne-
cimento de material e mão 
de obra para a implantação 
de solução específica para 
o setor de Radioterapia, no 
âmbito do Plano de Expansão 
de Radioterapia do SUS, o 
ministro Queiroga ouviu de 
Nelson Sass, reitor da Unifesp, 
e Nacime Mansur, superinten-
dente do HSP, as demandas 
mais urgentes para a sequên-
cia do plano de recuperação 
do hospital-escola.

Hospital escola
“O nosso complexo acadê-

mico-assistencial tem enorme 
importância que vai além do 
atendimento à população, 
passando pelas questões de 
formação em excelência de 
tantos profi ssionais de saúde 
e chega às questões de pes-
quisa, que tanto contribuem 
para a difusão do conhecimen-
to, com base em evidências 
científicas. O grande desafio 
é superar as dificuldades es-
truturais que temos passado. 
Para isso, estamos trabalhando 
fortemente e em conjunto 
nas ações emergenciais e es-
truturantes com os gestores 
estaduais e municipais para a 
melhoria das condições acadê-
mico-assistenciais, mas precisa-
mos também da compreensão 
e apoio do âmbito federal para 
que este complexo atue com o 
vigor necessário que o fez tão 
reconhecido”, disse Sass.

Acompanhando o reitor da 
Unifesp, o superintendente do 
HSP falou sobre as maiores 
difi culdades do hospital e des-

tacou a necessidade de uma 
frente perene de recursos. 
“Iniciamos um plano de recu-
peração e reestruturação do 
hospital e estamos buscando 
alternativas para reduzir cus-
tos e aumentar a produção, 
mas precisamos de uma fonte 
permanente de recursos para 
o custeio, que é hoje o maior 
obstáculo para a sua susten-
tabilidade”.

O ministro da Saúde ou-
viu atentamente e ao ressal-
tar a relevância da EPM e do 
hospital universitário como 
referência para médicos(as) 
e todos os profissionais de 
saúde do país na assistên-
cia, no ensino e na pesquisa, 
concordou “que é preciso 
trabalhar juntos para que o 
complexo se mantenha como 
essa referência e com sua tra-
jetória de sucesso e de ampla 
contribuição ao SUS”.

“Temos que buscar uma 
solução defi nitiva, de forma a 
se garantir que o hospital seja 
sustentável. Estamos reformu-
lando algumas políticas públi-
cas com o objetivo de aplicar 
melhor e destinar os recursos 
para instituições como essa”, 
afi rmou Queiroga.

A partir do encontro com o 
ministro, deve ser construída 
uma agenda de reuniões téc-
nicas em Brasília para desdo-
bramentos das parcerias, por 
meio de interlocuções que a 
reitoria da Unifesp, a Diretoria 
da UG HU Unifesp, EPM, EPE 
e SPDM têm feito com os ges-
tores nos âmbitos municipal, 
estadual e federal em busca 
do fortalecimento de ações e 
recursos para a recuperação 
do HSP/HU, de forma a garan-
tir o atendimento assistencial 
bem como o ensino, formação 
e pesquisa do hospital-escola.

Por Denis Dana/Unifesp

Em visita à reitoria da 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) ocorrida na 
última sexta-feira, 6 de maio, 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, assinou uma Ordem 
de Serviço para iniciar execu-
ção de solução de Radiote-
rapia no Hospital São Paulo, 
hospital universitário (HSP/
HU Unifesp), no valor de R$ 
3.241.803,14 (três milhões, 
duzentos e quarenta e um mil, 
oitocentos e três reais e qua-
torze centavos). Na ocasião, 
o ministro também ouviu as 
principais demandas do hos-
pital com relação ao seu plano 
de recuperação, diante do 
desafi o de fortalecer as ações 
tanto assistências quanto aca-
dêmicas do hospital-escola. 
Queiroga estava acompanha-
do por Maíra Botelho, secre-
tária de Atenção Especializada 
em Saúde, Sandra Barros, 
secretária de Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Insumos 
Estratégicos em Saúde, além 
de Fabíola Rodrigues Lima, 
assessora da SCTIE.

Pela Unifesp, estiveram 
presentes o reitor da univer-
sidade Nelson Sass, Raiane 
Assumpção, vice-reitora, Dan 
Levy, assessor de Relações 
Institucionais, Larissa Beltra-
mim, assessora de Gestão e 
Normas, Fulvio Scorza, diretor 
da Escola Paulista de Medi-
cina (EPM) e presidente do 
ConsEHSP, Marcelo Fonseca, 
chefe de gabinete da EPM, 
além de Alexandre Balsanelli, 
diretor da Escola Paulista de 
Enfermagem (EPE), Janine 
Schirmer, vice-diretora da 
EPE, David Pares, diretor da 
Unidade Gestora Hospital Uni-
versitário/Unifesp, Sue Sun, 
diretora do Hospital Univer-
sitário II (HU2), Walter Lima, 
diretor de Comunicação da 

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 

Foto: Felipe Araujo/Liga-SP

já começou na cidade de São Paulo.

A vacinação contra
o sarampo e a pólio

A campanha de vacinação contra o sarampo e a pólio já 
começou nas 470 UBSs espalhadas pela cidade. Essas 
duas vacinas são muito importantes para proteger, 
principalmente, nossas crianças. Então, confira os 
públicos e as idades de cada vacina. Vacine seus filhos 
nessa faixa etária e se for público prioritário, procure um 
posto de vacinação mais próximo!

Crianças entre
6 meses e 5 anos. nascidos a partir de 1960.

Profissionais de saúde 

Crianças menores 
de 5 anos. que enfrentam surto da doença.

e refugiados de países
Viajantes, imigrantes

Vacina contra
            a pólio

Vacina contra
o sarampo

Fique atento ao intervalo recomendado entre as doses contra o sarampo e as doses contra a covid-19:

• Crianças de 5 a 11 anos: intervalo recomendado entre as doses de covid-19 e sarampo é de 15 dias.
• +12 anos: podem receber as vacinas de sarampo, gripe e covid-19 de uma só vez.

São Paulo, capital mundial da vacina.
prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa

https://jornalzonasul.com.br/ministerio-da-saude-libera-recursos-para-radioterapia-do-hospital-sao-paulo/
http://prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa
http://cozywork.com.br
https://jornalzonasul.com.br/frio-vai-aumentar-como-ajudar-quem-esta-nas-ruas/
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Calendário de audiências para revisão 
do Plano Diretor foi suspenso

O Plano Diretor Estraté-
gico de São Paulo deveria 
ter sido revisado, por lei, até 
o final de 2021. No entanto, 
a pandemia fez com que o 
prazo fosse ampliado até ju-
lho de 2022. As audiências já 
estavam sendo promovidas, 
de forma a permitir a parti-
cipação virtual, inclusive, da 
população. 

Mas, essa semana, a Justi-
ça determinou e a Prefeitura 
acatou a suspensão do ca-
lendário. O pedido foi feito 
pela Defensoria Pública, sob a 
alegação de que a plataforma 
Participe + não conta com re-
cursos de acessibilidade para 
permitir participação igualitá-
ria de pessoas com defi ciên-
cias. O argumento foi acatado 
pela juíza Patrícia Persicano, 
da 16ª Vara da Fazenda Pública

A Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento 
– SMUL divulgou que, apesar 
de ainda não ter sido ofi cial-
mente intimada, ao tomar 
conhecimento da concessão 
de medida liminar foi deter-
minado o imediato cumpri-
mento da ordem judicial. Por 
enquanto, havia sido divulga-
da a suspensão das reuniões 
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A Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente, por meio do 
Viveiro Manequinho Lopes 
(VML), que fi ca no Parque Ibi-
rapuera, forneceu 400 mudas 
para arborizar o espaço do 
Hospital Municipal Dr. Arthur 
Ribeiro de Saboya, no bairro 
do Jabaquara, zona sul. 

Foram disponibilizadas 
três espécies. Entre as varie-
dades estão clorofito (Chlo-
rophytum comosum) com 
200 exemplares, 150 mudas 
de grama amendoim (Arachis 
repens) e 50 Lírios triângulo 
(Hemerocallis xhybrida), tota-
lizando 400 unidades.

Beatriz Anderaos, diretora 
administrativa da unidade 
hospitalar comentou sobre 
a parceria com a SVMA para 

o fornecimento de mudas 
para órgãos municipais. “Os 
viveiros municipais desempe-
nham um importante papel 
para a sociedade que vai além 
da produção de mudas, como 
possibilitar contato das pesso-
as com a natureza na inserção 
paisagística de espécies que 
estimulam e despertam o 
interesse dos usuários com 
questões importantes de uma 
metrópole como preservação 
de áreas verdes e renovação 
de espaços degradados tra-
zendo vida para o local, ex-
periência esta que tivemos”, 
disse.

Viveiros
Na cidade de São Paulo 

existem três viveiros munici-
pais: Arthur Etzel, Harry Blos-

Hospital Saboya, no Jabaquara, recebe mudas
de árvores do Viveiro Manequino Lopes

virtuais que seriam realizadas 
nos dias 9, 10, 11 e 12 de maio.

Audiências
Já foram realizadas oito 

primeiras Ofi cinas Presenciais 
para a Revisão Intermediária 
do Plano Diretor Estratégico 
(PDE), nas subprefeituras 
Pirituba/Jaraguá, Perus, Fre-
guesia do Ó/Brasilândia, Casa 
Verde/Cachoeirinha, Santana/
Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé, 
Vila Maria/Vila Guilherme e 
Lapa. 

Segundo a Prefeitura, os 
encontros contaram com 
a participação de diversos 
representantes do poder pú-
blico, como o Secretário Mu-
nicipal de Urbanismo e Licen-

ciamento Marcos Gadelho, 
subprefeitos e vereadores.

As atividades foram inicia-
das com a exibição de um ví-
deo explicativo sobre o Plano 
Diretor Estratégico (PDE) e a 
Revisão Intermediária. Depois 
foi feita uma apresentação 
pela Coordenadoria de Plane-
jamento Urbano (PLANURB) 
da SMUL com os principais 
resultados do Diagnóstico da 
Aplicação do Plano Diretor, 
fi nalizado em abril. Os muníci-
pes foram convidados, então, 
a formar grupos e apontarem 
os principais problemas e so-
luções para a cidade.

Ao todo, serão realizadas 
32 ofi cinas, uma por subpre-

feitura, permitindo aos mu-
nícipes que escolham aquela 
mais perto de casa ou traba-
lho. O objetivo é ouvir a po-
pulação e identifi car os limites 
do processo revisional e seus 
temas prioritários.

É possível acompanhar 
todas as oficinas de forma 
online através do canal de 
Youtube da SMUL.

As subprefeituras de Vila 
Mariana, Jabaquara e Ipiran-
ga terão audiência no 28 de 
maio, Jabaquara, caso a pro-
gramação seja retomada.

Os locais e endereços de 
cada Ofi cina serão disponibili-
zados nos sites Plano Diretor 
SP e Gestão Urbana.

•MEIO AMBIENTE

sfeld e Manequinho Lopes. 
Esses locais produzem mudas 
de espécies vegetais orna-
mentais herbáceas, arbus-
tivas e arbóreas destinadas 

às unidades municipais para 
plantios em praças, parques, 
projetos socioambientais, 
escolas, canteiros centrais e 
demais áreas verdes.

EMPREGOS

LIGUE: 9.5584-9517 
   ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

16 ANOS DE 

VIAGENS EM GRUPO

PASSEIOS DE 1 DIA EM 2022 - AOS SÁBADOS

9.5584-95179.5584-9517

CUNHA/SP COM 
LAVANDÁRIO

23 DE JULHO - SÁBADO
Inclui: Micro ônibus,  lanche de
bordo, Almoço, visita à Casa do 

Artesão e Lavandário (Plantação de 
Lavandas) com guia local. 
Valor por pessoa: 

2 x R$ 135,00
ou R$ 269,00 à vista

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.
R.M.C

Plano Diretor discute regras para crescimento futuro e ocupação da cidade

https://jornalzonasul.com.br/audiencias-publicas-sao-suspensas/
https://jornalzonasul.com.br/hospital-do-jabaquara-ganha-arvores/
https://jornalzonasul.com.br/conselheiros-de-saude-tomam-posse/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20publicar%20uma%20ora%C3%A7%C3%A3o
mailto:graficastarcolor@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511955849517&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511954308195&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
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•CULTURA

Tim Burton está em exposição interativa na Oca Ibirapuera

cênicos que lhes dão vida e 
intensidade”, finaliza Naum 
Simão.

A chegada da exposição 
foi antecipada por um pre-
sente enviado aos paulistanos 
pelo próprio diretor. No fi nal 
de 2021, a cidade de São Paulo 
ganhou a obra intitulada “Mu-
ral Tim Burton”, localizada 
numa gigantesca empena de 
mais de 2.000m², no “Edifício 
Garagem Parque 25”,  locali-
zado no Parque D. Pedro II, 
732.  Tim entregou uma obra 
que criou especialmente para 
a cidade e acabou sendo gra-
fitada pela artista brasileira, 
Luna Buschinelli. 

 SERVIÇO:
A Beleza Sombria dos 

Monstros: 13 anos de A Arte 
de Tim Burton

Data: de 8 de maio a 14 

de agosto de 2022 Horários: 
De terça a domingo, das 9h 
às 21h. Duração: Em média, a 
visita dura 1h30.

Local: Oca do Parque Ibi-
rapuera Endereço: Av. Pedro 
Álvares Cabral, S/n - Portão 
3 - Vila Mariana, São Paulo. 
Classifi cação etária: Livre

VALORES DOS INGRESSOS:
TERÇA A SEXTA-FEIRA: 

DIURNO (9h às 17h30) - VIP - 
R$70,00 (entrada na exposição 
em qualquer horário). INTEI-
RA - R$40,00; MEIA - R$20,00 
NOTURNO (18h às 21h) - VIP - 
R$70,00 (entrada na exposição 
em qualquer horário). INTEIRA 
- R$55,00 . MEIA - R$27,50 FI-
NAIS DE SEMANA E FERIADO: 
VIP - R$100,00 (entrada na 
exposição em qualquer horá-
rio). INTEIRA - R$70,00. MEIA 
- R$35,00

Imagine que você encon-
trou um livro onde desenhos, 
memórias e seres muito par-
ticulares são compartilhados. 
Imagine ainda que você é 
capaz de adentrar nos pen-
samentos do autor da obra, 
imergir nas paisagens oníricas 
criadas nesse universo e de 
contemplar vividamente esse 
lugar e seus habitantes. É o 
que o público vai vivenciar na 
mega exposição “A Beleza 
Sombria dos Monstros: 13 
Anos da Arte de Tim Burton”, 
na Oca, do Parque Ibirapuera, 
em São Paulo, de 8 de maio 
até 14 de agosto. 

Os ingressos, que custam a 
partir de R$20,00, podem ser 
adquiridos a partir do dia 04 
de abril, na bilheteria oficial 
(Oca - somente nos horários/
dias da exposição) e através 
do site www.ingressorapido.
com.br. “A Beleza Sombria 
dos Monstros” é apresentada 
pelo Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial de Cultura, 
Governo do Estado de São 
Paulo por meio da Secretaria 
de Cultura e Economia Criati-
va, Cielo, Volkswagen Finan-
cial Services e B3, com patro-
cínio da Cateno e Sem Parar, 
apoio da Petz, Livelo, Outback 
e PremieRpet, através da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura 
e ProAC.

 Concebida em homena-
gem aos 13 anos de lança-
mento do livro A Arte de Tim 
Burton, a mega exposição 
encara um desafi o: criar uma 
releitura sensorial das 434 
páginas que compõem a obra, 
que é repleta de ilustrações 
do acervo pessoal do artis-
ta e de conceitos visuais de 
diversos filmes. Do prefácio 

ao décimo terceiro (e último) 
capítulo do livro, os temas co-
muns à criação do diretor são 
categorizados e analisados, 
servindo, por fi m, de base ao 
projeto expográfi co. 

 “É a mais abrangente an-
tologia da obra do cineasta 
nos últimos quarenta anos”, 
ressalta Jenny He, curadora 
da exposição, que acompa-
nhou o projeto em cada de-
talhe. “A medida em que o 
público adentra as imersivas 
e interativas experiências 
presentes nas diferentes gale-
rias da exposição, a ilimitada 
criatividade e prolífi ca produ-
ção artística de Tim Burton 
se revelam intimamente”, 
destaca ela.

A Beleza Sombria dos 
Monstros possui mais de 
2.600m², divididos em 2 an-
dares da Oca, composta por 
14 salas - como as 14 partes do 
livro -, que contam com temá-
ticas, expografi a, cenografi a 
e tecnologias distintas, visan-
do uma imersão profunda 
não somente na obra de Tim 
Burton, mas também em seu 
imaginário poético, genitor 
das mais variadas criaturas e 
de seus respectivos univer-
sos. Para criar a atmosfera 
desejada, foram utilizados re-
cursos audiovisuais diversos, 
passando por projeções em 
tecido, teatro de sombras, 
anamorfose, espelho mágico, 
realidade virtual (VR), cinema 
3D, entre outros.

“Cada capítulo do livro 
aborda uma dimensão da 
imaginação artística na obra 
do Tim Burton. Um deles, por 
exemplo, investiga esse gos-
to que ele tem pelos bichos 
e como ele os desnaturaliza 

para criar aquelas figuras; 
outro trata dos palhaços e 
dos ventríloquos, e assim por 
diante. O livro é um objeto tri-
dimensional, mas a gente o vê 
sempre da esquerda para a di-
reita, vai passando as páginas, 
há uma certa limitação... O 
que fi zemos nesta exposição 
foi ‘explodir’ isso no espaço”, 
empolga-se Leo Rea Lé, res-
ponsável pela concepção e 
direção geral do projeto, ao 
lado de Naum Simão.

Cerca de 110 pessoas tra-
balharam direta e indireta-
mente no desenvolvimento, 
produção e realização do 
projeto. Entre elas, artistas 
brasileiros especializados em 
ambientes imersivos, como 
o expert em instalações mul-
timídia Rodrigo Gontijo, o 
designer de som Paulo Beto, 
a dupla Mirella Brandi e Muep, 
designers de luz e som respec-
tivamente, e o arte educador 
Murilo Kammer.

Naum Simão conta que foi 
mais de um ano de trabalho 
no desenvolvimento do pro-
jeto, dia a dia, full time. “A 
curadora Jenny He e a desig-
ner Holly Kempf (Tim Burton 
Productions) acompanharam 
e atuaram diariamente no 
processo, a distância e pre-
sencialmente. Tim Burton 
também foi muito receptivo 
às propostas e interferiu cria-
tivamente para desenvolver 
as soluções”. Leo Rea Lé ex-
plica que a equipe de Tim 
Burton participa de todas as 
escolhas, desde a cor usada 
em cada parede, o tipo de 
material que vai ser utilizado, 
até se a obra como está sendo 
exposta está conservando 
a integridade do trabalho 

original. 
Com mais de 50 anos de 

carreira, 23 premiações e 70 
nomeações no currículo, den-
tre as quais duas indicações 
ao Oscar, o cineasta, pintor e 
ilustrador tornou-se particu-
larmente conhecido por sua 
estética peculiar. O diretor 
de Edward Mãos de Tesoura, 
Alice no País das Maravilhas, 
A Noiva-Cadáver, Dumbo e 
A Fantástica Fábrica de Cho-
colate explora universos fan-
tásticos, de atmosfera muitas 
vezes sombria, povoados por 
seus monstros incompreen-
didos e pessoas que não se 
adequam ao ordinário.  

Para intensifi car a experi-
ência de imersão no mundo 
de Tim Burton, seguirá para-
lelamente à exposição uma 
mostra cinematográfi ca com 
filmes ora dirigidos pelo ci-
neasta, ora que serviram de 
inspiração para suas criações 
ao longo dos anos.

A produtora brasileira Rua 
34 Produções e a curadora 
independente Jenny He, em 
colaboração com a Tim Bur-
ton Productions, convidam 
o público a experimentar o 
universo fantástico de Tim 
Burton. “Veja a exposição 
como um livro aberto. Um 
livro transformado em uma 
experiência imersiva tridimen-
sional. Temos textos nas pare-
des, como em suas páginas, 
mas como se trata de um livro 
de desenhos, a exposição 
pretende criar situações diver-
sas e adaptadas para que as 
pessoas possam experienciar 
essas ilustrações no espaço 
(flutuando, encenando, se 
movendo), envolvidos por 
luz, som, cores e formatos 

https://jornalzonasul.com.br/oca-recebe-mostra-de-tim-burton/
http://prosangue.hubglobe.com
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R. Caramuru, 431
Praça da Árvore
Ligue: 2640-3660

@cutcolorh@cutscolor

cutecolorhair.com.br

Novo 

site

no ar

•SOCIEDADE

Ginásio do Ibirapuera terá 
casamento comunitário dia 12/06

Os interessados no casa-
mento comunitário organiza-
do pelo Centro de Integração 
da Cidadania (CIC), da Secreta-
ria da Justiça e Cidadania, têm 
até às 17h desta sexta-feira, 
13 de maio, para se inscrever 
presencialmente em qualquer 
uma das 18 unidades do CIC. 
Uma delas fi ca no Jabaquara: 
odovia dos Imigrantes, KM 
11,5 – casa 19. Telefone: (11) 
5021–6624/ 5021-5188.  E-mail: 
ciccasadacidadania@justica.
sp.gov.br 

Os casais devem apresen-
tar os seguintes documentos 
no ato da inscrição:

Solteiro menor: Certidão 
de Nascimento atualizada (vá-
lida por 90 dias) e a presença 
dos pais munidos de RG e CPF;

Solteiro maior: Certidão de 
Nascimento atualizada (válida 
por 90 dias);

Divorciado: Certidão de 
Casamento com averbação 
do divórcio;

Viúvo: Certidão de Casa-
mento e Certidão de Óbito;

Além destes documentos, 
todos devem levar também 
RG, CPF ou CNH e a Carteira 
de Trabalho ou comprovante 
de rendimento, se tiver.

 A ação tem como obje-
tivo possibilitar a oficializa-
ção da união de casais com 
renda total de até três salá-
rios mínimos, que deverá ser 
comprovada por meio dos 
documentos citados acima. 
Os casais que se encaixarem 
neste perfil terão direito a 
gratuidade na documentação 

e na cerimônia.
O prazo para o casal habi-

litar sua situação no cartório 
após a inscrição éa próxima 
terça-feira, 17 de maio. 

 Muitas vezes, as pessoas 
já vivem juntas e têm o sonho 
do casamento, mas não con-
seguem arcar com os custos 
e a burocracia do processo. 
Desde 2004, o CIC presta ser-
viços de auxílio com a regu-
larização da documentação 
e demais etapas, totalizando 
5.964 casais casados em 62 
cerimônias até 2021.

 CIC
O Centro de Integração da 

Cidadania (CIC) é um progra-
ma da Secretaria da Justiça 
e Cidadania que tem como 
missão promover o exercício 
da cidadania por meio da par-
ticipação popular e garantir 
formas alternativas de Justi-
ça, tendo como objetivos o 
acesso à Justiça; a prestação 
de serviços gratuitos; a arti-
culação e o fortalecimento de 

redes e ações comunitárias; e 
a educação para cidadania e 
direitos humanos.

 O CIC possui 18 unidades 
na Capital, na Grande São 
Paulo, no litoral e no interior 
do estado, geralmente em 
regiões de grande vulnerabi-
lidade social. Na capital são 
8 unidades: CIC do Imigrante 
(Barra Funda), Leste (Itaim 
Paulista), Oeste (Jaraguá), 
Sul (Jardim São Luís), Norte 
(Jaçanã), Casa da Cidada-
nia (Jabaquara), Feitiço da 
Vila (Valo Velho) e Grajaú. Na 
Grande São Paulo são 4 uni-
dades: Guarulhos, Pirapora do 
Bom Jesus, Francisco Morato 
e Ferraz de Vasconcelos. ]

O casamento comunitário 
será no Dia dos Namorados, 
no Ginásio do Ibirapuera: 

Data: 12/06/2022
Horário: 10h às 17h
Local: Ginásio Poliesporti-

vo Mauro Pinheiro
Endereço: Rua Abílio Soa-

res, 1300 - Paraíso.

http://invernosolidario.sp.gov.br
https://jornalzonasul.com.br/ibirapuera-tera-casamento-comunitario/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511954308195&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul

