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28 de Maio é Dia do Hambúrguer 
e é possível comemorar em casa, 
com serviço de delivery
Página 2 Página 3

Pronto Socorro do Hospital 
São Paulo já está fechado para 
reformas, desde o dia 23/05

Virada cultural agita toda a cidade
O grupo latinoamerica-

no Cumbia Calavera  (foto) 
ocupará a praça do Sesc 
Vila Mariana na tarde de 
domingo com melodias 
e elementos rítmicos da 
Cumbia Chicha, Colombia-
na, música andina (Bolívia, 
Chile e Peru) e iconografi a 
da Fiesta de los Muertos 
(México). Uma pedida 
para todas as idades na 
Virada Cultural da Prefei-
tura, que reunirá mais de 
300 atrações gratuitas por 
toda a cidade, em equi-
pamentos da Prefeitura, 
palcos montados em di-
ferentes pontos conheci-
dos e unidades do Sesc, 
parceiro na empreitada. 
Há ainda grandes nomes 
como Gloria Groove, Djon-
ga, Zeca Baleiro, Ludmilla, 
Pitty, Luida Sonza, Dio-
go Nogueira... P����� 4

Vila Gumercindo: 
comunidade têm 
ações ambientais

Moradores da Vila Gu-
mercindo se organizaram 
e passaram a organizar 
coleta de lixo eletrônico, 
festas e ações de cons-
cientização sobre meio am-

biente e até recuperaram 
antigos pontos viciados 
de descarte de entulho 
que hoje abrigam floreiras. 

Em junho, novas ações se-
rão promovidas   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

•COMUNIDADE
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Moradores da Vila Gumercindo agem
para dar destino certo a lixo eletrônico

“Incomodadas  com a 
questão do lixo eletrônico, 
nós encontramos  empresas, 
que dão o destino correto a 
esse tipo de resíduo. Com o 
apoio delas, colocamos uma 
caixa da Coopermiti para o 
recolhimento desse material 
em dois pontos do bairro”, 
conta Rubia Souza, moradora 
da Vila Gumercindo. 

Ela se refere a uma ação 
que começou em 2019 com 
a união de algumas amigas 
e se estende até hoje. Além 
da destinação correta do lixo 
eletrônico, elas já promove-
ram festas, ações de cons-
cientização dos moradores, 
urbanização e jardinagem em 
antigos pontos viciados de 
entulho que receberam flo-
reiras e deixaram de ser foco 
deste tipo de crime ambien-
tal.  As fl oreiras implantadas 
foram doadas por fl oricultu-
ras e moradores do bairro.

“Do fi nal de 2019 até maio 
de 2022, já houve encami-
nhamento correto de mais 
de 1700 quilos de lixo eletrô-
nico”. Baterias, pilhas, com-
ponentes de metais pesados 
diversos... O lixo eletrônico 
tem crescido ano a ano no 
mundo todo, por conta de 
avanços tecnológicos. Com 
a pandemia de covid e o au-
mento de interações online, 
trabalho em home office e 
educação à distância, essa 
tendência se acentuou. 

Assim, as preocupações 

com a destinação correta do 
lixo eletrônico também pre-
cisa aumentar, porque esse 
material é contaminante e, 
quando garantido o descar-
te correto, não apenas se 
evita a poluição do meio am-
biente como também novas 
agressões, já que boa parte 
pode ser reaproveitada ou 
reciclada. 

Presente
Agora, com o arrefeci-

mento da pandemia e a reto-
mada gradual de atividades 
coletivas, a comunidade de 
Vila Gumercindo pretende 
retomar diversas ações de 
conscientização ambiental, 
especialmente por conta da 
proximidade do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, 5 de ju-
nho. 

“A Sociedade de Amigos 
de Vila Gumercindo (SAVG), 
é uma sociedade de bairro 
que está com 70 anos,  agora 
está nos apoiando nas ações 
de forma ofi cial e instituciona-
lizada, pois agora somos um 

departamento que integra 
esta sociedade”, relata Rubia. 
“Nosso projeto inclui escolas 
municipais, estaduais e parti-
culares”.

Ela conta ainda que o  gru-
po já disponibilizou uma pagi-
na no Facebook:  Portal Meio 
Ambiente da Vila Gumercindo 
e está planejando utilizar ou-
tras formas de comunicação 
no bairro. “Estamos também 
negociando com a Subpre-
feitura para que no dia 02 de 
junho, na Semana do Meio 
Ambiente, um caminhão Cata-
-Bagulho circule por ruas do 
bairro, em trajeto a ser defi -
nido”, conclui.

Por enquanto, quem tiver 
lixo eletrônico a ser descarta-
do pode aproveitar os pontos 
já implantados no bairro. 
Uma delas fi ca no Supermer-
cado Hirota Food (Rua Vigário 
Albernaz, 695) e há uma caixa 
fixa,  da Green Eletron, na 
Paróquia São Francisco de 
Sales (Rua Dom Sebastião do 
Rego, 164)

Dia Mundial do Hambúrguer 
pode ser celebrado com delivery

Para quem não sabe, no 
próximo 28 de maio comemo-
ra-se o Dia Mundial do Ham-
búrguer. Popular em todo o 
mundo e com diversões para 
paladar nenhum colocar de-
feito, esse prato já virou um 
clássico queridinho por todos. 
Para os amantes do lanche, 
o Aussie Grill, restaurante 
delivery do mesmo grupo 
detentor das redes de restau-
rante Outback Steakhouse e 
Abbraccio, oferece em seu 
cardápio deliciosos sandubas 
de proteína de frango.

Entre os destaques da Aus-
sie Grill, estão opções como o 
“Crispy Chicken Tenders”, que 
são fatias de frango empana-
das e fritas na hora e servidas 
-- bem -- crocantes com molho 
honey mustard levemente 
apimentado.

Outra opção que é sucesso 
é o “Jammin’ Chicken San-
dwich”, um delicioso lanche 
de peito de frango grelhado, 
servido com alface, tomate, 
maionese defumada, quei-
jo cheddar, selado com um 
suculento molho rústico de 
cebola e bacon em um pão 
brioche -- fi nalizado com uma 
pimenta leve. 

Os molhos da Aussie Grill, 
são um sucesso à parte. Atual-
mente, o restaurante trabalha 
com três combinações, são 
eles: “Molho Aioli”, “Bacon 
Jam” e “Aussie Honey Mus-
tard”, criados tendo como re-
ferência as tendências globais 
no segme

Os produtos, que são pre-
parados com temperos fres-
cos e sabores marcantes com 
conceito Sweet and Spicy, 
misturando um leve dulçor 
com toques apimentados em 
seus pratos e sanduíches, con-
tam com diferentes opções 
para consumo e acompanha-
mentos para os mais diversos 
gostos.

 Para a entrada, por exem-

plo, é possível encontrar op-
ções dentro do “Crocantão”, 
já no ícone “Lanchão” é possí-
vel escolher variados lanches 
completos. Para a criança-
da, o restaurante, que atua 
exclusivamente no sistema 
delivery, oferece alternativas 
dentro de “Kids”. A expe-
riência pode ser finalizada 
com uma deliciosa iguaria na 
parte de “Sobremesa”, para 
complementar o pedido que 
pode ser feito em casa ou, até 
mesmo, nos intervalos para 
os lanches do trabalho ou na 
faculdade.

Sobre Aussie Grill
O Aussie Grill possui 72 

operações no Brasil e está 
presente em 33 cidades, 15 
estados e no Distrito Federal. 
Tendo a proteína do fran-
go como carro-chefe do seu 
menu, a marca tem em seu 

DNA o conceito Sweet and 
Spicy, e prioriza o sabor, a 
mistura de ingredientes fres-
cos e temperos marcantes. 
Atuando exclusivamente via 
delivery e se posicionando 
como Fast Casual, Aussie Grill 
explora o mundo em bus-
ca de inspirações para criar 
combinações com sabores 
intensos, que transformam 
a experiência de comer em 
entretenimento. A rede de 
restaurantes foi criada em 
2019 na Arábia Saudita, ex-
pandindo posteriormente 
para outras regiões como 
Hong Kong e EUA. A primeira 
operação brasileira da marca 
foi inaugurada em 2020, em 
São Paulo. Aussie Grill perten-
ce ao grupo Bloomin’ Brands, 
que também conta com as 
marcas Outback Steakhouse 
e Abbraccio no país

HORÁRIO: terça a domingo, das 18h00 às 23h00
Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e reservas 
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas
Site: www.gattofi ga.com - Redes sociais: @gattofi gapizzabar
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•SAÚDE

•URBANISMO

Rua Leoncio de Carvalho: projetos 
devem ser apresentados até 19/06

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Urbanismo e Licen-
ciamento (SMUL), publicou, 
no Diário Ofi cial deste sábado 
(21), o Edital de Chamamento 
Público para celebrar Acordo 
de Cooperação para requa-
lificação da Rua Leôncio de 
Carvalho, na região da Ave-
nida Paulista. Interessados 
têm até o dia 19 de junho para 
apresentar suas propostas. 

 O projeto abrange trecho 
da Rua Leôncio de Carvalho, 
entre a Avenida Paulista e 
Alameda Santos, onde estão 
localizados os edifícios do 
SESC Avenida Paulista e Itaú 
Cultural.

 O objetivo da Prefeitura é 
viabilizar um espaço de con-
vivência, lazer e cultura no 
local. De pleno uso público 24 
horas por dia, a expectativa é 
incentivar encontros de dife-
rentes públicos.

 Todos os custos referen-
tes à implantação e manu-
tenção do espaço durante o 
período estabelecido pelo edi-
tal serão de responsabilidade 
do cooperante. Requalificar 
calçadas e o leito carroçável, 
instalar mobiliários urbanos, 
conservar e ampliar áreas ver-
des e substituir o sistema de 
drenagem são intervenções 
propostas.

 A área do projeto de re-
qualifi cação urbana está divi-
dida em dois trechos: Trecho 
1 (da Avenida Paulista até a 
divisa entre o SESC Avenida 
Paulista e o imóvel de nº 67 
da Rua Leôncio de Carvalho) 
e Trecho 2 (da divisa do SESC 
Avenida Paulista e o imóvel de 

nº 67 da Rua Leôncio de Car-
valho até a Alameda Santos).

 O Trecho 1 corresponde 
ao local onde será instalado 
um boulevard, com circulação 
de veículos restrita a servi-
ços essenciais. Nesta área, 
a pavimentação do asfalto 
será substituída por piso de 
concreto moldado in loco, no 
mesmo padrão utilizado na 
Avenida Paulista.

 Por sua vez, o Trecho 2 re-
ceberá veículos para o tráfego 
local de acesso aos edifícios 
da via. A pavimentação do as-
falto será renovada com piso 
intertravado com característi-
cas drenantes. Para proteger 
o pedestre e destacar a área 
de trânsito de automóveis, 
serão utilizados jardineiras, 
balizadores e piso de material 
com características distintas.

Cabe destacar que as cal-
çadas de ambos os trechos 
serão requalifi cadas com piso 
do mesmo padrão da Avenida 
Paulista. Também é previsto 
novo paisagismo ao longo da 
via, com árvores e arbustos 
rasteiros. Esse novo espaço 
da cidade poderá receber ati-
vidades culturais, obrigatoria-

mente gratuitas à população. 
Todos os eventos necessita-
rão de prévia aprovação do 
Município, além de respeita-
rem todos os parâmetros de 
incomodidade de emissão de 
ruídos conforme a legislação 
vigente.

Histórico
O Edital de Chamamento 

Público tem como origem 
uma Manifestação de Interes-
se Social (MIS) apresentada à 
Prefeitura por uma associação 
privada. O documento foi con-
solidado após contribuições 
da sociedade civil durante 
audiência pública realizada 
em 16 de março deste ano, no 
Edifício Martinelli.

Acordo de Cooperação
Os interessados em ce-

lebrar Acordo de Coopera-
ção deverão entregar suas 
propostas até 19 de junho à 
SMUL.  A sessão de abertura 
dos envelopes das propostas 
será pública e realizada no 
dia 20 de junho de 2022, às 
10 horas, na Sala 182 - Audi-
tório SMUL, 18º andar, R. São 
Bento, 405 - Centro Histórico 
de São Paulo, São Paulo - SP, 
01011-100.

Pronto Socorro do Hospital São Paulo 
está fechado para reforma desde 23/05

O Hospita l  São Paulo 
(HSP/HU Unifesp), hospi-
tal universitário da Unifesp, 
tem a Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da 
Medicina (SPDM), entidade 
filantrópica de prestação 
de serviços de saúde, como 
mantenedora e responsável 
pela unidade no âmbito ope-
racional do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Repasse
“O Hospital São Paulo 

é um hospital universitário 
que exerce um papel fun-
damental na assistência aos 
pacientes da Capital e região. 
Com este repasse do Gover-
no de SP tem condições de 
voltar a atender os pacientes 
de média e alta complexida-
de”, afirmou o Secretário 
de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn, no fi nal de abril, 
quando foi anunciado o auxí-
lio fi nanceiro do Governo do 
EStado de São Paulo para o 
Hospital São Paulo. Além da 
verba para reforma, haverá 
também transferência de R$ 
50 milhões para custeio da 
unidade.

O repasse de R$ 8 milhões 
liberados pelo Governo de 
SP é destinado às obras de 
adaptação e modernização 
do Hospital São Paulo. SE-
gundo o Governo do Estado, 
o recurso permitirá que a 
unidade federal melhore o 
fl uxo de atendimento aos pa-
cientes adultos e pediátricos, 
e ofereça maior condições de 
segurança aos funcionários 
e todos que frequentam o 
hospital. Já os outros inves-
timentos estaduais serão vol-
tados para obras de alvena-
ria, elétrica e hidráulica, além 
de impactos na acessibilidade 
e na climatização.

Único hospital federal de 
atendimento SUS na capital 
paulista, o Hospital São Pau-
lo segue funcionando graças 
ao financiamento extra do 
Governo do Estado de São 
Paulo. A unidade da Univer-
sidade Federal é referência 
para a Grande São Paulo, 
com atendimentos voltados 
para todas as especialidades 
médicas, recebendo inclu-
sive pacientes de outros 
Estados.

Após liberação de recur-
sos, em caráter emergencial, 
no valor de R$ 8 milhões por 
parte do governo do Estado, 
o Hospital São Paulo informa 
à população que, a partir des-
ta segunda-feira, 23 de maio, 
o pronto-socorro (PS) da uni-
dade passará por uma ampla 
reforma visando adequações 
sanitárias, de conforto e de 
acessibilidade, respeitando 
a atualização das normas 
vigentes, de modo a garantir 
maior segurança e qualidade 
dos serviços. O prazo de du-
ração das obras é de quatro 
meses. Durante a reforma, o 
local permanecerá fechado e 
a recomendação é para que a 
população procure a UPA 24 
horas mais próxima de sua 
residência.

A Central de Regulação de 
Ofertas e Serviços de Saúde 
(CROSS), responsável pela 
regulação e encaminhamen-
tos médicos de urgência, 
emergência, ambulatorial 
e outros suportes à saúde, 
está informada e preparada 
para destinar as demandas 
para outros hospitais por 
todo o município e Grande 
São Paulo.

“A reforma do PS do Hos-
pital São Paulo contempla a 
renovação das redes elétrica, 
hidráulica, gases a área de 
gerador, além de separação 
de entrada infantil e adulta, 
entre outras adequações ne-
cessárias para cumprimento 
das normas sanitárias e de 
segurança atuais, de forma a 
garantir a alta qualidade no 
atendimento e na formação 
médica e multiprofi ssional”, 
pontua Nacime Mansur, dire-
tor-superintendente do HSP/
HU Unifesp.

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?
Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

Monte seu pacote

(11) 2577-0009
contato@cozywork.com.br

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa
http://cozywork.com.br
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Virada Cultural: por toda a cidade
A Prefeitura de São Paulo, 

por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, anuncia a 
Virada Cultural 2022, nos dias 
28 e 29 de maio. Seguindo o 
lema da Virada do Pertenci-
mento, a edição deste ano 
ocorrerá em oito regiões es-
palhadas pela cidade de São 
Paulo: Butantã (Zona Oeste), 
Freguesia do Ó (Zona Norte), 
Parada Inglesa (Zona Norte), 
Campo Limpo (Zona Sul), 
M’Boi Mirim (Zona Sul), São 
Miguel Paulista (Zona Leste), 
Itaquera (Zona Leste) e o Vale 
do Anhangabaú e seu entorno 
(Centro). A abertura acontece 
às 17h do sábado (28), com 
apresentação do Maestro 
João Martins com a Vai-Vai, no 
Palco Freguesia do Ó.

O maior evento da capital 
paulista, a Virada Cultural tem 
um impacto extremamente 
positivo para a cadeia econô-
mica, movimentando desde a 
equipe de produção dos sho-
ws e artistas, até o turismo, 
como companhias aéreas e 
redes de hotéis. Dar a oportu-
nidade para a pluralidade das 
diversas linguagens artísticas 
presentes em São Paulo será 
o foco deste evento. Além 
de um evento que traduz a 
potência da cidade, também é 
responsável pela formação de 
público e fomento à cultura.

Serão mais de 300 apre-
sentações artísticas contem-
plando todas as modalidades 
e povos, entre elas, música, 
artes cênicas, dança e mani-
festações populares. Neste 
ano, espera-se um público 

circulante de 2 milhões de 
pessoas. Entre os destaques 
da programação, estão shows 
de artistas como Ludmilla, 
Luísa Sonza, Kevinho, Glória 
Groove, Karol Conká, Pitty, 
Vitão, Pocah, BK, Rael, Black 
Alien, Rincon Sapiência, Diogo 
Nogueira, Barões da Pisadi-
nha, Djonga, entre outros.

A Virada Cultural 2022 foi 
pensada para fortalecer a pe-
riferia e os equipamentos pú-
blicos da Cidade de São Paulo, 
de forma a evidenciar que o 
evento, para a sociedade, é a 
concretização de uma política 
pública na veia, como decla-
rou a Secretária. “Estamos 
oferecendo para a população 
uma programação de extre-
ma qualidade que, em outras 
ocasiões, como festivais parti-
culares, não seriam acessíveis 
para a grande maioria. Isso é 
uma devolutiva da Prefeitura. 
Isso é a concretização de uma 
política pública na veia”.

A Virada do Pertencimen-
to mostra que tudo vira palco 
e exalta o orgulho dos artistas 
periféricos de pertencerem a 
essas regiões e de defende-
rem suas tradições, lingua-
gens, manifestações e artes. 
Voltada a todos os públicos, 
inclusive o infantil com as 
Viradinhas, se espalhará por 
96 endereços ofi ciais da Pre-
feitura, contando com cinco 
palcos diferentes no Vale do 
Anhangabaú; e 40 equipa-
mentos culturais municipais 
participantes - 8 teatros; 12 
casas de cultura, 10 delas com 
ações internas e duas com 
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palco externo; 11 centros cul-
turais; e 11 bibliotecas.

A Virada Cultural conta 
com a parceria institucional 
do Sesc São Paulo (Serviço 
Social do Comércio), com uma 
programação gratuita em 15 
unidades, com mais de 90 atra-
ções, ampliando ainda mais a 
Virada em todas as regiões da 
cidade. Todas as linguagens 
artísticas integram a progra-
mação do Sesc na Virada.

 Entre os destaques da 
programação do Sesc estão 
a Banda Mantiqueira com a 
participação de Guinga e João 
Bosco, Alessandra Leão e Sa-
popemba, Mahmundi, Lenine, 
Sandra Sá, Zizi Possi e Marina 
Lima, na música. Espetáculos 
de dança, como o Gente de 
Lá com Wellington Gadelha 
do Ceará, sessões especiais 
no CineSesc apresentam fil-
mes em sala como Jesus Kid 
com direção de Aly Muritiba e 
outros serão disponibilizados 
on demand na Plataforma do 

Sesc Digital. Nas artes visuais 
serão realizadas aulas abertas 
em diversas unidades, a expo-
sição Cartas ao Mundo de Bia 
Lessa recebe o Cortejo, além 
das demais exposições que 
estão em cartaz nas unidades 
com destaques para a Raio 
que o Parta: ficções do mo-
derno no Brasil e Amazônia de 
Sebastião Salgado. As crian-
ças também poderão apro-
veitar a programação com 
apresentações da Orquestra 
Modesta e espetáculos de 
teatro, dança e circo. A litera-
tura também marca presença 
com o Sarau do Binho.

A retirada antecipada de 
ingressos gratuitos é neces-
sária para apresentações que 
ocorrem em espaços fecha-
dos no Sesc e serão dispo-
nibilizados pelo site do Sesc 
(www.sescsp.org.br/sescna-
virada), a partir das 12h do 
dia 28/5, e nas bilheterias das 
unidades da capital a partir 
das 16h do dia 28/5. 

EMPREGOS

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.
A.F.L

As atrações estão espalhadas por vários bairros cidade. 
No centro, destaque para shows de nomes mais conhecidos 

como Gloria Groove, Praça Ramos no sábado. 28, 22h. Ela tam-
bém faz show em Itaquera. No extremo sul tem Zeca Baleiro

No palco Campo Limpo, 
vai ter Thaeme e Thiago, Zeca 
Baleiro, Luedji Luna. Confi ra:

CAMPO LIMPO | Praça do 
Campo Limpo. Rua Dr. Jovia-
no Pacheco de Aguirre, 30.-  
Palco Campo Limpo | LIBRAS

28/05 - 17h00 | Thaeme e 
Thiago (60 min); 19h00 | Vitão 
(60 min); 21h00 | Xande de 
Pilares (60 min)

29/05 - 13h00 | Zeca Balei-
ro (60 min); 15h00 | Bando 
Mastodontes (60 min); 17h00 
| Luedji Luna (60 min)

28/05 - 11h00 | Festa na 
Terra da Mandioca (60 min); 
14h00 | Las Manas e a Despe-
dida (60 min); 16h00 | Manaká 
(60 min)

Biblioteca Viriato Corrêa. 
Rua Sena Madureira, 298 -- 
Vila Mariana.

28/05 - 11h00 às 19h00 | 
Fantástica Jornada “De Volta 
aos Mundos Fantásticos”

Teatro João Caetano. Rua 
Borges Lagoa, 650 -- Vila Cle-
mentino.

28/05 - 16h00 | O Mundo 
Começa na Cabeça (70 min); 
21h00 | Senhora no Jardim (65 
min) | Classifi cação Indicativa: 
16 anos

29/05 - 16h00 | É tudo Fa-
mília (60 min) | Classifi cação 
Indicativa: 10 anos; 19h00 | 
Abjeto Sujeito: Clarice Lispec-
tor (75 min) | Classificação 
Indicativa: 14 anos

Teatro Paulo Eiró. Av. Adol-
fo Pinheiro, 765 -- Sto. Amaro.

28/05 - 16h00 | Pelo Mundo 
com Mawaca (90 min); 21h00 | 
Cine Teatro Medeia (60 min) - 
Classifi cação Indicativa: 14 anos

29/05 - 16h00 | Viralatas - 
O Musical (60 min) | LIBRAS; 
19h00 | As Cochambras de 
Quaderna (60 min) | Classifi -
cação Indicativa: 12 anos

Casa Modernista. Rua San-
ta Cruz, 325 - Vila Mariana.  

28/05 - 15h00 | Canteiro 
de Obras (45 min); 16h00 | 
Maloqueragem Moderna - (30 
min) | Classifi cação Indicativa: 
10 anos

29/05 - 10h00 | Girinfonsa 
- O Mini Circo Ambulante (60 

min); 11h00 | Balada Hamlet- 
Projeto conta Shakespeare em 
Português e Libras (60 min); 
12h00 | TchiBum (180 min); 
15h00 | Sarau Poetas do Tietê 
- Poesia na Faixa (120 min)

Há ainda programação 
nas unidades do Sesc, Casas 
de Cultura dos diferentes 
bairros, Centro Cultural São 
Paulo, na Rua Vergueiro... 
Sem falar na programação do 
centro da cidade, que reúne 
nomes famosos e muita cul-
tura de graça. Para conferir 
a programação completa, 
acesse. bit.ly/3NEQA9y. Para 
a programação das unidades 
Sesc: .sescsp.org.br/projetos/
sesc-na-virada-cultural.

Confi ra alguns destaques na zona sul

https://jornalzonasul.com.br/virada-cultural-tera-mais-de-300-atracoes/
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
http://www.invernosolidario.sp.gov.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20publica%C3%A7%C3%A3o%20de%20ora%C3%A7%C3%B5es
https://jornalzonasul.com.br/conselheiros-de-saude-tomam-posse/
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•TURISMO E LAZER

Parque do Ibirapuera concentra diversas atrações

 Além disso, o Museu está 
em cartaz com a exposição 
“Padre Jesuíno do Monte Car-
melo aos Olhos de Mário de 
Andrade”. A mostra traz gran-
des pinturas provenientes das 
igrejas das cidades de Itu e São 
Paulo, onde o padre exerceu 
seu ofício de pintor, músico e 
compositor, entre os séculos 
XVIII e XIX, o que inspirou o 
poeta Mario de Andrade a 
escrever sua biografi a, lançada 
em 1945, após sua morte. Os 
ingressos podem ser adquiri-
dos pelo mesmo site.

Pavilhão Japonês
Localizado às margens do 

lago do Ibirapuera, próximo 
ao Planetário e ao Museu Afro 
Brasil, o Pavilhão Japonês é o 
local ideal para quem deseja 
aprender mais sobre a cultura 
japonese. O edifício, constru-
ído por meio de uma parceria 
entre o governo japonês e a 
comunidade nipo-brasileira, 
conta com um salão nobre e 
diversas salas anexas. Em seu 

Salão de Exposição é possível 
conferir peças doadas pelo 
governo japonês que retra-
tam as belezas do Japão. No 
espaço, também é possível 
conferir o jardim repleto de 
plantas e árvores ornamen-
tais, além de um lindo lago 
de carpas.

Para quem deseja sabo-
rear algumas das delícias da 
culinária japonesa, o Pavilhão 
também conta com um res-
taurante estilo take away, o 
Na Na Ya, que serve opções 
variadas de pratos doces e 
salgados. O horário de fun-
cionamento do Pavilhão é 
de quinta-feira a domingo e, 
também, aos feriados, das 
10h às 17h. Vale ressaltar que a 
entrada é gratuita às quintas-
-feiras. O ingresso para adul-
tos custa R$15. Estudante com 
carteirinha, idosos a partir 
de 60 anos e crianças de 5 a 
12 anos pagam meia-entrada 
R$7. Já crianças abaixo de 4 
anos não pagam.

Têm novidades no Ibira-
puera. Entre elas, estão: apre-
sentações gratuitas do Grupo 
Acerta o Passo e sessão es-
pecial gratuita no Planetário 
Ibirapuera. Além disso, con-
tinuam em cartaz sucessos 
como a Exposição Interativa 
de Tim Burton e Donna Sum-
mer Musical. Vale ressaltar 
que o Ibirapuera funciona 
todos os dias, das 5h à 0h. 
Abaixo, confi ra a agenda com 
os destaques atuais:

 Acerta o Passo
 O Grupo Acerta o Passo, 

da Escola de Música do Par-
que Ibirapuera, realizará duas 
apresentações em homena-
gem ao maestro Pixinguinha, 
considerado o pai do choro 
no Brasil. Gratuitas e aber-
tas ao público, as exibições 
ocorrerão no sábado (28/5), 
às 10h30 e às 12h30, na Arena 
da Marquise, próxima à Ponte 
de Ferro.

 Auditório Ibirapuera
 O espetáculo “Donna 

Summer Musical” segue em 
cartaz no Auditório Ibira-
puera. Com direção geral de 
Miguel Falabella e direção 
musical de Carlos Bauzys, o 
show é estrelado por Jeniff er 
Nascimento, que interpreta a 
diva no auge da carreira -- Dis-
co Donna, Karin Hils, que dá 
vida à Diva Donna e pela atriz 
revelação Amanda Souza, que 
interpreta a Donna Jovem. 
O espetáculo conta com seis 
sessões semanais: sextas-fei-
ras, às 16h e 21h, sábados, às 
17h e 20h, e domingos, às 16h 
e 19h. Os ingressos podem 
ser adquiridos via Sympla e 
custam a partir de R$ 37.

Planetário
O Planetário Ibirapuera vai 

exibir a sessão “Da Terra Ao 

Universo” em projeção fulldo-
me. Na ocasião, os visitantes 
realizarão uma viagem des-
lumbrante através do espaço 
e do tempo, por meio de ima-
gens e sons, ao universo reve-
lado pela ciência. As sessões 
ocorrerão neste sábado (28) 
e domingo (29), às 13h, às 15h 
e às 17h (em ambos os dias), 
e duram aproximadamente 35 
minutos. Os ingressos custam 
entre R$ 15,00 (meia-entrada) 
e R$ 30,00 (inteira) e podem 
ser adquiridos pelo site.

Ainda no sábado (28), às 
19h, o Planetário Ibirapuera 
exibirá uma sessão intitulada 
“Dia da Toalha: Astronomia 
nerd”. A sessão vai propor-
cionar um aprofundamento 
sobre astronomia usando co-
nhecimentos da cultura pop/
nerd. A entrada é gratuita, 
mas é necessário reservar 
ingresso pelo site.

Já no domingo (29), às 11h, 
o Planetário Ibirapuera apre-
senta a exposição “Projeto 
Científi co”. Com duração de 
35 minutos, a sessão mostra 
a história de Neco e Silo, dois 
personagens pré-adolescen-
tes habitantes do planeta 
Arconine, que acabam de 
ganhar um prêmio escolar por 
um projeto científi co sobre o 
Sistema Solar. Os ingressos 
custam R$20 (inteira) e R$10 
(meia-entrada), com agenda-
mento pelo site.

 Vale ressaltar que o Plane-
tário Ibirapuera segue todos 
os protocolos de segurança 
vigentes. O uso de máscara 
é obrigatório durante toda a 
sessão e não será permitida 
a entrada de visitantes com 
alimentos e/ou bebidas para 
evitar a necessidade de reti-
rada da máscara. É necessário 

chegar com antecedência de 
30 minutos e não é permitida 
a entrada após a abertura da 
sessão.

 Para acesso ao local do 
evento é obrigatório a apre-
sentação do comprovante de 
vacinação contra COVID-19.

 Tim Burton na Oca
 A Oca, do Parque Ibira-

puera, segue com a megaex-
posição “A Beleza Sombria 
dos Monstros: 13 Anos da 
Arte de Tim Burton”, até 14 de 
agosto. O evento permite que 
o público mergulhe na atmos-
fera peculiar e fantástica do 
pintor, ilustrador e cineasta 
Tim Burton, que dirigiu clás-
sicos como Edward Mãos de 
Tesoura, Alice no País das Ma-
ravilhas, Dumbo e A Fantás-
tica Fábrica de Chocolate. A 
exposição pode ser conferida 
de terça a domingo, das 9h às 
21h. Os ingressos, que custam 
a partir de R$20,00, podem 
ser adquiridos na bilheteria 
oficial (Oca - somente nos 
horários/dias da exposição) 
e através do site Ingresso 
Rápido.

 MAM e Museu Afro
O Museu de Arte Moderna 

(MAM) está aberto de terça 
a domingo, das 10h às 18h 
(entrada até 17h30) com di-
versas atrações para o fi m de 
semana. Vale ressaltar que, 
aos domingos, a entrada é 
gratuita, mas o visitante pode 
escolher se prefere entrar 
gratuitamente ou se deseja 
colaborar com algum valor. 
Os ingressos podem ser ad-
quiridos por agendamento via 
site do MAM.

 Na sexta-feira (25), às 
10h30 e às 14h30, o MAM rea-
liza duas atividades do MAM 
Família. Na ocasião, mães, 

pais e responsáveis, apren-
derão sobre a importância 
da dança para bebês. Con-
duzidos por Tatiana Tardioli, 
bailarina, arte-educadora, 
especialista em bebês e edu-
cadora perinatal, criadora e 
professora da Dança Mater-
na® para Gestantes, Mães e 
Bebês, o encontro é focada 
em bebês de colo e enga-
tinhando (faixa de um a 15 
meses). Na ocasião, enquanto 
os bebês brincam e exploram 
livremente suas possibilida-
des corporais, os adultos, por 
perto, se alongam e aquecem.

Já no Museu Afro, os fre-
quentadores poderão conferir 
a exposição em homenagem 
à cidade de São Paulo, o espe-
táculo “Arqueologia Amorosa 
de São Paulo”. Inaugurada 
no dia 25 de janeiro, a mostra 
percorre a memória da capital 
paulista, com personagens 
da vida artística e obras de 
grandes arquitetos. A expo-
sição ocorre das 10h às 17h, e 
os ingressos custam entre R$ 
7,50 e R$ 15,00, com entrada 
gratuita às quartas-feiras. 
Para adquirir os ingressos é 
necessário acessar a página 
do Museu Afro Brasil.

A fi m de contar uma outra 
história brasileira, a “Exposi-
ção de Longa Duração” está 
em cartaz no Museu Afro com 
mais de 6 mil obras, como 
pinturas, esculturas, gravuras, 
fotografias, documentos e 
muito mais. Com diversos nú-
cleos, o acervo tem a intenção 
de descontruir um imaginário 
da população negra como in-
ferior e, ao invés disso, reafi r-
mar no prestígio, na igualdade 
e no pertencimento. As ins-
crições devem ser realizadas 
pelo mesmo site.

Pavilhão japonês é um dos destaques

https://jornalzonasul.com.br/ibirapuera-reune-diversas-atracoes/
http://prosangue.hubglobe.com
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•SOLIDARIEDADE

Dia Mundial do Pé Torto Congênito 
será marcado por corrida para crianças

No Brasil cerca de 4 mil 
crianças nascidas por ano com 
Pé Torto Congênito. Em São 
Paulo, de acordo com a Escola 
Paulista de Medicina, a cada 
500 nascidos, 1 (um) nasce 
com o Pé Torto. A deformi-
dade inclui alterações nos te-
cidos dos músculos, tendões, 
ligamentos, ossos, vasos e 
nervos. Sua incidência tem re-
lação com a etnia: a proporção 
é de um caso para cada 1.000 
nascidos vivos da cor branca 
e de até 6,8 para cada 1.000 
nascidos vivos polinésios. O 
sexo masculino é duas vezes 
mais afetado.

São mais 22 mil famílias 
conectadas a sites ou blogs 
relacionados ao tratamento 
de Pé Torto no país; 80 clínicas 
Ponseti atendendo a demanda 
de crianças que nascem com 
a deformidade pelo Sistema 
Único de Saúde; 154 médicos 
treinados para aplicação corre-
ta do Método Ponseti, técnica 
recomendada no mundo para 
tratar Pé Torto.   

Desde 2016, existe o Pro-
grama Erradicando o Pé Torto, 
iniciativa de ortopedistas bra-
sileiros da Ponseti Brasil, em 
parceira com o Rotary Inter-
nacional, que treina médicos 
pelo Brasil para atendimento 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS).  Esses treinamentos são 
conferidos por especialistas 
do Programa e os resultados, 
de cada clínica formada pelo 
Programa, são apresentados 
em eventos que acontecerão 
até 2023, em estados como: 

Recife, Belém, Porto Alegre, 
Campo Grande  Rio de Janeiro.

E para comemorar o Dia 
Mundial do Pé Torto Congê-
nito, celebrado no próximo 
dia 03 de junho, a Associação 
Primeiro Passo organiza a se-
gunda edição da Corrida para 
crianças tratadas ou em trata-
mento de Pé Torto Congênito. 
O evento será realizado no 
Circo Show Patati Patatá, loca-
lizado na rua Uriel Gaspar, 149 
- Belenzinho, em São Paulo, no 
dia 05 de junho, às 11h30. 

Além de promover a inclu-
são e a conscientização sobre 
a importância do tratamento 
precoce, a Associação pre-
tende atingir o maior número 
de pessoas para que redes de 
atendimentos sejam amplia-
das e crianças que nascem 
com a deformidade possam 
ser tratadas precocemente. 
“O nosso objetivo é conscien-
tizar com diversão, de forma 
que crianças tratadas, não 
tratadas ou em tratamento, 
pais e familiares, ou qualquer 
pessoa que apoie a causa, par-
ticipem deste momento tão 
especial com a gente. A ideia 
é fazer com que todos com-
preendam, apoiem e difundam 
ações de Pé Torto Congênito, 
só assim vamos alcançar nosso 
propósito, que é levar atendi-
mento para todas as crianças 
que precisam”, ressalta Sandra 
Cristina Domingues, presiden-
te da Associação Primeiro 
Passo. 

Durante o evento haverá 
interação de médicos e convi-

dados especiais, corrida com 
percurso curto, sorteios de 
brindes e muito mais. Além de 
as crianças terem a oportuni-
dade de ver de perto os perso-
nagens da série Parque Patati 
Patatá, sucesso no Discovery 
Kids, em um universo cheio de 
encanto e magia, por meio de 
números circenses misturados 
com as canções de sucessos 
da dupla. 

Sobre a Associação
É uma entidade civil que 

nasceu do desejo de muitos 
pais de crianças que nascem 
com o Pé Torto Congênito, 
tratadas pelo Método Ponseti, 
de multiplicar, incentivar e di-
fundir o tratamento. A entida-
de atua na detecção precoce 
desta alteração ortopédica, 
no suporte e na facilitação do 
acesso aos centros de trata-
mento espalhados pelo Brasil 
e no exterior. 

A Associação possui reco-
nhecimento da PIA (Associa-
ção Ponseti Internacional) e 
já realizou diversos eventos 
como: Caminhada dos Pezi-
nhos (2015), no Parque Ibira-
puera, em São Paulo; Corrida 
dos Pezinhos, em Goiânia e em 
Cuiabá (2016), Erradicando o 
Pé Torto no Brasil, em Salvador 
(2017), e 1º Corrida e Caminha-
da no Parque das Bicicletas, 
em São Paulo (2019).

Banco de órteses
As famílias poderão levar 

órteses para doação durante 
o evento. Os dispositivos farão 
parte do Banco de Órteses da 
Associação Primeiro Passo, 

que existe há 12 anos e já aten-
deu mais de 430 famílias que 
não têm condições de adquirir 
órteses novas e compram a 
baixo custo pela Associação.

SERVIÇO:
2º Corrida e Caminhada da 

Associação Primeiro Passo. 
Data e horário: 05 de junho de 
2022, às 11h30. Endereço: Rua 
Uriel Gaspar, n° 149 São Paulo 
- SP, 03178-200. Acessibilidade 
no local: Sim. Capacidade: 540 
pessoas . Largada: no mesmo 
local. Classifi cação Etária: livre

Como adquirir o Kit
para o evento: 
Os interessados devem 

acessar o link: https://mpago.
la/29NjfwG e adquirir o kit 
contendo camiseta perso-
nalizada, lanche individual e 
um (1) ingresso para o Circo 
Show Patati Patatá. A compra 
também pode ser feita por 
meio do PIX da Associação: 
12.950.014/0001-55. 

Neste caso, o comprovan-
te deverá ser enviado para 
Rosana Nogueira Biazotto, 
no telefone/WhatsApp: (11) 
99271-0187.

CRONOGRAMA 
11h45: Retirada de kit (por-

taria da tenda do Circo) ; 12h: 
Início das atividades encon-
tro de famílias e convidados ; 
12h20: Interação com médicos 
e convidados ; 12h50: Corrida 
Bebês (+ de 1 ano a 3 anos) ; 
13h10: Corrida (+ de 3 anos até 
5 anos); 13h30: Corrida (+ de 
5 anos); 13h50: Encerramento 
e sorteios; 14h: Circo Show 
Patati Patatá 

A Renda Fixa 
está de volta!

•ARTIGO

Por muitos anos o brasileiro 
não precisou investir na bolsa 
de valores. Isso se deve ao fato 
da nossa renda fi xa sempre ter 
excelentes rendimentos com-
parado ao risco.

Mas em 2016, as coisas mu-
daram. Nossa taxa Selic, prin-
cipal índice de rendimento da 
renda fi xa começou a cair.

Isso impactou diretamente 
nos rendimentos desse tipo 
de investimento, fazendo com 
que muitos migrassem para 
a renda variável, a bolsa de 
valores.

Não é por acaso que desde 
essa época, nós começamos 
a ouvir falar mais sobre bol-
sa, fundos de investimentos, 
ações. Isso se deu exatamente 
pelo fato da nossa renda fi xa ter 
diminuído seus rendimentos.

Mas 2022 é um ano diferen-
te. A taxa Selic voltou a altos 

patamares, o que signifi ca que 
os rendimentos médios dos 
títulos de renda fi xa também 
aumentaram.

É possível hoje, obter o do-
bro do rendimento da poupan-
ça com o Tesouro Selic ou até 
mesmo deixando seu dinheiro 
na conta do Nubank.

Então se você estava es-
perando a hora certa para 
começar a investir, esse é o 
momento.

Investindo no Tesouro Selic, 
você terá rendimentos de bolsa 
de valores no investimento 
mais seguro do país.

Sigo torcendo pelo seu su-
cesso!

Se precisar de ajuda, conte 
comigo. 

Renan Freitas, CFEd®
(Certifi ed Financial Educator)

Siga em instagram.com/
renanfreitasl
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