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Procurando um ambiente 
romântico para celebrar o 
Dia dos Namorados?
Página 4 Página 6

Sabia que o Zoo de São Paulo 
tem uma leão marinho com 
idade acima da média? É a Puiú

Vacina avança, máscaras voltam
A Prefeitura de São 

Paulo recomenda a volta 
do uso de máscaras em 
ambientes fechados por 
pessoas de todas as ida-
des - inclusive nas escolas. 
E é no ambiente estudantil 
que muitos novos casos 
de Covid estão sendo re-
gistrados. Agora, foi tam-
bém liberada a aplicação 
de terceira dose para ado-
lescentes de 12 a 17 anos, 
que desde o fi nal do ano 
passado já tinham passa-
do a receber o reforço e, 
portanto, a maioria deles 
há mais de cinco meses. 
Para novas faixas etárias 
ainda não há certeza do 
calendário de aplicação. 
O Governo do Estado 
anuncia quinta dose, mas 
apenas para idosos e imu-
nossuprimidos.    P����� 3

O aeroporto mais movi-
mentado do país superou 
o último entrave para ser 
concedido à iniciativa priva-
da. O Tribunal de Contas da 
União (TCU) aprovou hoje 
(1º) o leilão do Aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo, 
e de mais 14 terminais, que 
serão leiloados na 7ª rodada.O 
Ministério da Infraestrutura 
pretende promover os leilões 
na primeira ou na segunda 
semana de agosto. Segundo 
a pasta, a concessão deve 
atrair R$ 7,3 bilhões em inves-
timentos privados, com as 
obras de melhoria e de expan-
são dos terminais.  P����� 5

Liberado leilão para concessão 
do Aeroporto de Congonhas

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

Celebre o Amor
Dias 10, 11 
e 12/06

Jornal



M E I O A M B I E N T E

Planeta está em nossas mãos
A pandemia de Covid 19 

trouxe muitos ensinamentos, 
mas talvez os dois mais im-
portantes são a certeza de que 
as agressões humanas ao meio 
ambiente provocam reações e a 
necessidade de retomar contato 
com a natureza e com as coisas 
mais simples da vida. Isolados 
em suas casas, recorrendo a 
indispensáveis aparelhos tecno-
lógicos que nos aproximavam de 
trabalho, amigos, família e estu-
dos, os seres humanos sentiram 
a carência de caminhar ao ar 
livre, ter contato com o verde em 
parques, praias e outros espaços 
em que a natureza compõe o 
cenário principal. 

Mas, como usar esses ensina-
mentos para mudar de atitudes 
de agora em diante? A pergunta 
ganha força com a aproximação 
do Dia Mundial do Meio Am-
biente, 5 de junho, que este ano 
vai ter como tema “Uma Só Ter-
ra”. A ideia é destacar a urgência 
de desenvolver um modo sus-
tentável de vida, em harmonia 
com a natureza e estimulando 
políticas públicas nesse sentido.  
Vale destacar ainda um fato ex-
tra: esse ano, comemoram-se 50 
anos da Conferência de Estocol-
mo, que de� niu 5 de junho como 
Dia Mundial do Meio Ambiente.

O foco promete ser a cons-
cientização da população mun-
dial sobre conter a poluição. 
E, quando se fala em poluição, 
inevitavelmente pensamos em 
resíduos, todo o “lixo” e rejeitos 
que geramos diariamente, das 
mais diferentes maneiras. 

É sempre essencial, tam-
bém, destacar ações práticas 
e cotidianas de pessoas que 
v ivem em uma metrópole 
como São Paulo, para prote-
ger o meio ambiente e contri-

buir com práticas sustentáveis. 

Cuide de 
seus resíduos

Uma maneira simples de cui-
dar do planeta é cuidando do 
próprio lixo. Imagine se cada ser 
humano fosse responsável por 
dar destinação correta a todo 
item que descarta?

Desde o óleo usado na fritura 
até a bituca de cigarro, das so-
bras de alimento às embalagens, 
da poda de árvores aos itens que 
quebram ou perdem a funciona-
lidade. Há uma responsabilidade 
compartilhada entre poder pú-
blico, consumidor, fabricantes 
e varejistas para que o lixo não 
domine o planeta. 

Oceanos já estão repletos de 
plástico, há pequenas ilhas em 
que o lixo domina a paisagem e 
um deserto na América do Sul 
está lotado de roupas que foram 
descartadas a céu aberto.

Assim, a cada item descarta-
do, re� ita. Pratique o consumo 
consciente, planeje compras 
para evitar que alimentos se 
estraguem, não despeje óleo nas 
tubulações, não descarte nada 
nas vias ou espaços públicos.

Depois, procure reaproveitar 
itens ao máximo: conserte em 
vez de trocar, sempre que pos-
sível. Doe. 

E, por fim, separe seu lixo 
doméstico em dois: recicláveis 
e lixo comum. Tudo que for 
papel, plástico, vidro ou metais, 
limpo, vai para a coleta seletiva. 
Restos de comida, papel higiê-
nico, fraldas, esponjas, bitucas 
de cigarro e qualquer papel 
sujo ou engordurado vão para 
o lixo comum Depois, confira 
o horário das coletas seletiva e 
tradicional no site www.ecour-

bis.com.br/coleta/index.html.
A concessionária Ecourbis 

é a responsável pela coleta no 
agrupamento Sudeste, ou seja, 
regiões sul e leste da capital. 
Só nesse trecho, já são aproxi-
madamente 7 mil toneladas de 
resíduos domiciliares coletados 
diariamente. São quase 3 mil 
pro� ssionais, entre motoristas e 
coletores, e mais de 500 equipa-
mentos, como caminhões com-
pactadores, carretas e tratores (aí 
no aterro).

Os serviços são prestados 
durante 24 horas: além da coleta 
nos períodos diurno e noturno, 
há a operação nos transbordos 
e o aterro, que operam ininter-
ruptamente. 

Ou seja, é uma operação com-
plexa que envolve planejamento 
e atenção aos detalhes para que a 
cidade permaneça sempre limpa, 
resíduos de toda população co-
letado e corretamente destinado, 
de forma a interferir o mínimo 
possível no trânsito da cidade.

Menos 
é mais

Mas, como podemos reduzir 
a produção de resíduos e, dessa 
forma, ampliar a vida útil de 
aterros e reduzir as agressões ao 
planeta, melhorar 

Já ouviu falar do movimento 
minimalista? Alguns expoentes 
dessa proposta são bem radicais: 
têm em casa apenas um casaco 
e algumas poucas peças de rou-
pas. Nos armários da cozinha, 
dá para contar a quantidade de 
pratos, talheres, panelas e na 
geladeira não há sobras que não 
possam ser consumidas. Eles 
não tem carros, ferramentas, 
muitos equipamentos - preferem 
compartilhar, alugar.

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação 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 ob-
jetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

Não é preciso ser tão radical, 
mas � car atento ao movimento 
é interessante para perceber os 
excessos que muitas vezes come-
temos no processo de consumo. 

O consumidor consciente 
também entra em contato com 
fabricantes para obter informa-
ções sobre o descarte correto 
de todos os itens, para exigir 
embalagens mais inteligentes, 
biodegradáveis, reaproveitáveis 
ou recicláveis. 

Passeios e 
piqueniques

Usar mais a bicicleta, cami-
nhar pelas ruas do bairro, pra-
ças, parques próximos, promo-
ver piqueniques com a família. 

Inserir de forma permanente 
esses programas na agenda é 
uma atitude que traz muito bem 
estar, conexão com a natureza 
e com as coisas mais simples e 
agradáveis da vida. 

Também ensina a valorizar ali-
mentos saudáveis, frutas, lanches 
e sucos naturais. Sempre que for 
programar um piquenique, evite 
industrializados, cheios de emba-
lagens e também de componentes 
pouco saudáveis. Ao terminar o 
passeio, leve os resíduos para sua 
casa, mesmo que houver lixeiras 
nos parques. Responsabilizar-se 
pelo próprio “lixo” é questão de 
atitude. 

Posse 
responsável

Ter animais de estimação 
faz bem para a saúde mental e, 
consequentemente, física dos 
tutores - já indicaram diversas 
pesquisas e estudos de psicolo-
gia. Mas, ter animais também 
é trabalhoso - são seres vivos, 

sentem frio, fome, dor. Precisam 
ir ao veterinário, estar com as 
vacinas em dia, comer alimentos 
adequados. E tudo isso exige 
tempo, dedicação e implica em 
custos, também.

Recolher as fezes e cuidar da 
higiene da casa onde habitam 
e também da saúde do próprio 
animal também fazem parte do 
conceito de posse responsável. 

A convivência com animais 
é importante, ainda, porque 
ensina a respeitar a natureza e 
cuidar da fauna.

Reduza 
a carne

Tem crescido na sociedade o 
número de pessoas adeptas ao 
vegetarianismo ou veganismo. 

Mas, mesmo aqueles que ain-
da comem carne e derivados 

devem aprender a reduzir a 
quantidade. A pecuária consome 
muita água, ocupa vastas áreas 
que não raro foram desmatadas 
para se transformarem em pasto 
e ainda provocam poluição do ar 
com emissão de gases. 

Além disso, boa parcela carne 
acaba sendo descartada sem 
sequer ser consumida, represen-
tando geração de resíduos. 

Uma ideia interessante é ade-
rir à Campanha Segunda Sem 
Carne. Ou se impor um desa� o 
como o de passar um mês sem 
ingerir carne e derivados. Essas 
ações nos ensinam a diversi� car 
o cardápio, consumir itens agrí-
colas “da estação”.  

Busque também aprender 
receitas que usam integralmente 
os alimentos, incluindo semen-
tes, talos, folhagens e cascas, e, 
portanto, não geram resíduos.

Soltar balões ou descartar entulho são crimes ambientais
Chegou junho e, com ele, 

depois de dois anos de even-
tos suspensos por conta da 
pandemia de Covid19, devem 
voltar as quermesses. 

Essas festas típicas têm tudo 
de positivo em se tratando de 
sustentabilidade. Exaltam a 
cultura local, estimulam o 
consumo de produtos naturais 
da época, estreitam laços da 
comunidade. 

Mas, uma prática igual-
mente comum nessa época é 
muito prejudicial ao meio am-
biente, pode provocar mortes 
de animais e destruir � orestas, 
além de provocar outros aci-
dentes. 

E muita gente nem sabe que 
tanto fabricar quanto soltar 
balões é crime; Para combatê-
-lo a Polícia Militar Ambiental 
realiza operações constantes. 

As autuações são na ordem 

de R$ 10 mil para cada parte 
de balão localizado. O mate-
rial é apreendido e os respon-
sáveis detidos.

Os responsáveis são autua-
dos por crime ambiental, que 
estipula detenção de um a três 
anos ou multa, ou ambas as 
penas cumulativamente, para 
quem fabricar, vender, trans-
portar ou soltar balões. 

A população pode denun-
ciar a fabricação, o transporte 
ou qualquer atividade suspeita 
relacionada: bit.ly/Denuncie-
AQUI. Quando avistar balões 
já soltos, acione 190.

Descarte de 
entulho

Não é só a soltura e fabrica-
ção de balões que é um crime 
ambiental, passível de pesadas 
multas e até prisão. 

Outras ações que provocam 
danos ao meio ambiente em 
área urbana também podem 
resultar em multas ou � agrantes 
policiais. 

Uma das mais conhecidas é 
o despejo irregular de entulho. 
Embora a cidade conte com 
ecopontos em que pequenas 
quantidades de sobras de obras e 
reformas podem ser descartadas 
gratuitamente, ainda há muita 
gente quem insiste em cometer 
esse crime ambiental. 

No limite diário de um metro 
cúbico, qualquer cidadão pode 
levar entulho para um dos mais 
de 100 ecopontos da cidade, que 
funcionam diariamente - até 
mesmo em domingos e feria-
dos. Para conferir endereços e 
horário de funcionamento dos 
ecopontos, basta acessar bit.
ly/3sWGvg1.

Também é possível descartar 

de forma regular até 50 kg de 
entulho junto à coleta tradi-
cional comum domiciliar, mas 
o material deve estar correta-
mente acondicionado em sacos 
apropriados, à venda em lojas 
de material de construção, e 
apropriados para este tipo de 
volume. 

Para quantidades maiores, 
é preciso contratar empresas 
de caçamba de entulho regu-
lamentadas e cadastradas na 
Prefeitura. Vale destacar que, ao 
contratar empresas irregulares, 
que podem despejar o entulho 
de forma criminosa, o munícipe 
também estará contribuindo 
para este crime ambiental e su-
jeito às penalidades. 

A multa por despejo irregu-
lar de lixo ou entulho é de R$ 
18.420,79.

Outra prática danosa à lim-
peza urbana e que traz prejuízos 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

até mesmo à saúde da população 
é a colocação de lixo doméstico 
fora do dia ou horário correto. 

O lixo pode ser levado pelas 
enxurradas, alvo de vandalismo 
ou da ação de animais e espa-
lhar-se pela rua quando � ca por 
muitas horas exposto. 

Por isso, se tem dúvidas sobre 

o horário de descartar - tanto o 
lixo comum quanto o reciclável 
- acesse o site da concessionária 
Ecourbis. Basta informar o CEP 
e será indicado o horário e data 
desses serviços nas zonas sul e 
leste da capital. As informações 
estão em www.ecourbis.com.br/
coleta/index.html.

PARA PROTEGER A NATUREZA DO MUNDO, 
É PRECISO ENTENDER QUE PEQUENAS AÇÕES 
COTIDIANAS FAZEM MUITA DIFERENÇA
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Com apresentações em Indaiatuba e São 
Paulo, peça “As Loucuras da Vó Grana” 
apresentou refl exão sobre uso do dinheiro

Nas últimas semanas, a 
peça “As Loucuras da Vó 
Grana” reuniu mais de 1.800 
crianças em escolas públicas 
de Indaiatuba e São Paulo, 
com nove apresentações gra-
tuitas, leves e repletas de hu-
mor. As sessões aconteceram 
nos dias 24, 30, 31 de maio, 
além de 01, 02 de junho.  A 
“turnê” retorna e encerra só 
no dia 25, também de junho.

O espetáculo abordou a 
conscientização do uso do 
dinheiro e controle das fi nan-
ças voltado para o público 
infantojuvenil, usando uma 
linguagem divertida, simples 
e objetiva.

Além de contarem suas 
experiências e contraparti-
das, Vó Grana e sua prima de 
segundo grau, Vó Maria Isolda 
Isolina Isildina, transmitiram 
informações importantes so-
bre educação fi nanceira, sem 
deixar o riso de lado. O tema 
é de grande relevância, já que 
a maioria das pessoas chega 
à vida adulta sem ter muito 
controle de suas fi nanças.

Viabilizado pela Lei de In-
centivo à Cultura e realizado 
pelo Ministério do Turismo via 
Secretaria Especial de Cultura, 
o projeto é uma produção da 
SSP, e contou com patrocínio 
da WTW em Indaiatuba e São 
Paulo.

A empresa pensa no futu-
ro, quando apoia esses pro-
jetos. “A WTW transforma o 
amanhã apoiando projetos de 
interesse social e comunitário 
visando estabelecer laços 
de solidariedade e contribuir 

para uma sociedade mais 
íntegra e seres humanos me-
lhores”.

Instituições que recebe-
ram o espetáculo:

- Indaiatuba - E.E. “Joa-
quim Pedroso de Alvarenga

- São Paulo - CEU Capão 
Redondo, CEU Guarapiranga, 
CEU Vila do Sol, CEU Casa 
Blanca e CEU Jambeiro

Sobre A WTW: 
Na WTW, fornecemos so-

luções baseadas em análi-
ses de dados nas áreas de 
pessoas, riscos e capital que 
tornam sua organização mais 
resiliente, motivam a força de 
trabalho e maximizam o seu 
desempenho. Trabalhamos 
lado a lado com o cliente, 
trazendo diversos pontos de 
vista e um profundo compro-
misso com o seu sucesso.

Sobre o Ministério 
do Turismo: 
Principal ferramenta de 

fomento à Cultura do Brasil, 
a Lei de Incentivo à Cultura 
contribui para que milhares 

de projetos culturais acon-
teçam, todos os anos, em 
todas as regiões do país. Por 
meio dela, empresas e pesso-
as físicas podem patrocinar 
espetáculos – exposições, 
shows, livros, museus, gale-
rias e várias outras formas de 
expressão cultural – e abater 
o valor total ou parcial do 
apoio do Imposto de Renda. 
A Lei também contribui para 
ampliar o acesso dos cidadãos 
à Cultura, já que os projetos 
patrocinados são obrigados 
a oferecer uma contrapartida 
social, ou seja, eles têm que 
distribuir parte dos ingressos 
gratuitamente e promover 
ações de formação e capaci-
tação junto às comunidades. 
Criado em 1991 pela Lei 8.313, 
o mecanismo do incentivo 
à cultura é um dos pilares 
do Programa Nacional de 
Apoio à Cultura (Pronac), que 
também conta com o Fundo 
Nacional de Cultura (FNC) e 
os Fundos de Investimento 
Cultural e Artístico (Ficarts).

Com alta de casos de Covid, vacina 
avança para adolescentes

da proteção individual do 
adolescente, essa ampliação 
contribui diretamente para a 
preservação da estabilidade 
no cenário epidemiológico 
neste momento de chegada 
do inverno, onde é espera-
do um aumento de doenças 
respiratórias, entre elas, a 
Covid-19”, disse o secretário.

A partir de segunda-feira 
(30), a vacinação ocorre em 
toda a rede: UBSs e AMAs/
UBSs Integradas, das 7h às 
19h, e megapostos e drive-
-thrus, das 8h às 17h.

Mais informações e a lista 
completa dos postos podem 
ser encontradas na página 
do Vacina Sampa, disponível 
em: https://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/
saude/vigilancia_em_saude/
index.php?p=307599.

Para outras faixas etárias 
ainda não há confi rmação do 
avanço da vacinação. O Mi-
nistério da Saúde já prevê a 
ampliação da quarta dose para 
pessoas acima de 50 anos, mas 
o Governo do Estado de São 
Paulo está anunciando que 
priorizará uma quinta dose para 
idosos e imunossuprimidos.

Aumento de casos
A média móvel de casos 

de covid-19 chegou a 30.487 
notificações diárias, maior 
número desde 26 de março, 
segundo o painel de dados 
Monitora Covid-19, da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
Apenas uma semana antes, 
em 25 de maio, a média era 
de 14.970, menos da metade 
do registrado atualmente. Os 
dados foram atualizados na 
noite de ontem (1º).

O frio que tomou conta de 
grande parte do país em maio, 
associado ao relaxamento de 
medidas de prevenção, como 
o uso de máscaras, são algu-
mas das causas do aumento 
dos casos, segundo Leonardo 
Bastos, pesquisador da Fio-
cruz e integrante da equipe 
responsável pelo Boletim In-
foGripe, que monitora os ca-
sos de síndrome respiratório 
aguda grave (SRAG) no país.

O boletim divulgado nesta 
semana indicou que 20 das 27 
unidades da federação apre-
sentam tendência de alta de 
síndromes respiratórias nas 
últimas seis semanas.

Bastos explica que, no frio, 
a tendência é que as pesso-
as permaneçam em lugares 
fechados, com menor circu-
lação de ar. Isso facilita a in-
fecção por vírus respiratórios 
em geral e, em especial, pelo 
SARS-CoV-2, que é altamente 
transmissível.

O pesquisador disse que 
foi observado no país o cres-
cimento de casos de SRAG 
em todas as faixas etárias, e 
principalmente em idosos, o 
que também costuma estar 
associado à covid-19 e pode 
indicar a circulação de novas 
variantes ou sublinhagens do 
vírus.

“Eu não estou dizendo 
que essa subida é por conta 
de uma nova variante, mas 
ela pode ser uma sublinha-
gem da Ômicron. A gente não 
tem essa informação, mas o 
que o dado está dizendo é 
parecido com a chegada de 
outras variantes”, explica o 
pesquisador.

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) inicia segunda-
-feira (30) a aplicação da dose 
de reforço da vacina contra a 
Covid-19 em adolescentes de 
12 a 17 anos de idade da capital. 
A decisão vem após ofício en-
viado pela Pasta ao Ministério 
da Saúde (MS) apontando a 
importância de se ampliar a 
imunização nesse grupo no 
momento atual da pandemia 
e solicitando a inclusão do 
público como elegível para a 
dose de reforço.

A vacinação estará dispo-
nível para aqueles que rece-
beram a segunda dose (D2) 
há pelo menos quatro meses. 
Poderão ser utilizados os imu-
nizantes da Pfizer e Corona-
vac, conforme disponibilida-
de nas unidades de saúde. A 
recomendação também vale 
para adolescentes gestantes 
e puérperas. No caso dos ado-
lescentes imunocomprometi-
dos, apenas a vacina da Pfi zer 
deverá ser utilizada.

Desde fevereiro deste ano, 
a dose de reforço estava dis-
ponível apenas para adoles-
centes imunossuprimidos e, 
até o momento, 4.520 doses 
foram aplicadas. Em todo o 
público de 12 a 17 anos já foram 
aplicadas 978.330 primeiras 
doses (D1) e 876.506 segundas 
doses (D2), com cobertura de 
115,9% e 103,8%, respectiva-
mente.

Para o secretário municipal 
da saúde, Luiz Carlos Zamarco, 
a inclusão dos adolescentes 
nos grupos elegíveis para dose 
de reforço contribuirá na ma-
nutenção do cenário epide-
miológico da capital. “Além 

Espetáculos foram realizados nos meses de maio e junho
de maio em escolas públicas das cidades

Operação

TEMPERATURAS
BAIXAS

Com a chegada da época mais fria do ano,  
a cidade de São Paulo reforça o trabalho de apoio 
à população em situação de rua por meio da 
Operação Baixas Temperaturas. Pelos próximos 
meses, até o dia 30 de setembro, sempre que 
os termômetros registrarem 13°C ou menos, 
as abordagens para acolher e abrigar crianças, 
adolescentes, adultos e idosos em situação 
de rua serão intensificadas. E você também 
pode ajudar quem precisa. Se vir uma pessoa 
em situação de rua, ligue gratuitamente para  
a Central 156. O serviço funciona 24 horas por 
dia, mas é importante informar o endereço da 
via em que a pessoa está e as características 
físicas para facilitar sua localização.

Continue mantendo os cuidados  
de prevenção contra a Covid-19.  

Em locais fechados, use máscara!

WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR

Em dias frios, ao observar 
pessoas em situação de rua 
precisando de acolhimento 

LIGUE 156
Ajude a salvar vidas
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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
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Estacionamento no Ibirapuera vai se 
transformar em cinema a céu aberto

é sequência do fi lme Laços. 
Esquadrão Suicida é o últi-
mo, e é exibido logo após. A 
produção conta a história da 
equipe de anti-heróis da DC 
Comics.

O Cine Autorama é realiza-
do há mais de seis anos, além 
de já ter sido realizado na As-
sembleia, tem a intenção de 
democratizar o acesso à cul-
tura em São Paulo. De acordo 
com o idealizador do projeto, 
Marco Costa, a escolha dos 
fi lmes foi pensada para todos 
os públicos da cidade e para 
o retorno do evento.

Serviço:
Dias: 4 e 5 de junho, sába-

do e domingo.
Horas: 19h e 21h15.
Local: Estacionamento da 

Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo - Av. Pedro 
Álvares Cabral, 201 - Ibirapue-
ra, São Paulo - SP.

Entrada gratuita
Link para reservar os in-

gressos: www.cineautorama.
com.br

Programação completa:
Sábado, 4 de junho:

19h - 500 Dias com Ela
Direção de Marc Webb
Tempo de duração: 96 

minutos
Gênero: Comédia român-

tica
Classificação etária: 12 

anos
21h15 - Velozes e Furiosos 9
Direção de Justin Lin
Tempo de duração: 143 

minutos
Gênero: Aventura
Classificação etária: 14 

anos
Domingo, 5 de junho:
19h - Turma da Mônica: 

Lições
Direção de Daniel Rezende
Tempo de duração: 110 

minutos
Gênero: Aventura
Classifi cação etária: Livre 

para todos os públicos
21h15 - O Esquadrão Sui-

cida
Direção de James Gunn
Tempo de duração: 132 

minutos
Gênero: Aventura
Classificação etária: 16 

anos

O estacionamento da As-
sembleia Legislativa rece-
be o Cine Autorama para 
sessões de filmes drive-in. 
Os sucessos serão exibidos 
durante o sábado (4) e do-
mingo (5), às 19h e 21h15. O 
evento volta a acontecer na 
Capital após paralisações de-
vido à pandemia da covid-19. 
O cinema drive-in vai contar 
com a exibição de quatro fi l-
mes, e disponibilizar entrada 
gratuita.

Os espectadores poderão 
acompanhar, no sábado (4), 
500 Dias Com Ela (2009), 
que conta a trama entre um 
escritor e sua namorada que 
termina o namoro repen-
tinamente. Ele recorre às 
memórias para lembrar onde 
a relação dos dois se perdeu 
e vai descobrindo suas ver-
dadeiras paixões. Velozes e 
Furiosos 9 (2021) é exibido 
em sequência e se passa dois 
anos após a última aventura.

No domingo (5), Turma 
da Mônica: Lições (2021) 
abre a programação com o 
longa inspirado nos quadri-
nhos de Maurício de Sousa e 

Pizza bar é pedida romântica para 
celebrar o amor nas noites de junho

Grupos de amigos, famí-
lias, pais e fi lhos, encontros de 
negócios... A GattoFiga Pizza 
Bar já conquistou públicos dos 
mais variados, mas é inegável 
a atração que exerce sobre 
casais apaixonados, de todas 
as idades. 

Não sem motivos. A casa 
tem o charme romântico, a luz 
baixa, o som suave, os aromas 
e a decoração que as duplas 
procuram para momentos es-
peciais, para celebrar o amor. 

Em junho, esse clima ganha 
reforço com o Dia dos Namo-
rados e, inegável, também por 
conta das baixas temperaturas 
que demandam mais calor hu-
mano, aquele vinhozinho, o 
“estar juntinho”. 

O fato é que ali todo dia é 
dia dos Namorados, por conta 
desse astral da casa. Mas, claro, 
em junho há mais motivações 
para curtir uma noite romântica 
na GattoFiga.

Vale destacar que a casa 
tem promovido Noites de Jazz, 
com música ao vivo, e no fim 
de semana dos Namorados, já 
haverá apresentação na sexta, 
dia 10.  Nos dias 11, sábado, e 12, 
domingo, a celebração do Dia 
dos Namorados tem agenda 
especial na casa. Além de tam-
bém contar com jazz ao vivo. os 
enamorados poderão compar-
tilhar um menu especial. 

No Pacote Amor Eterno, 
estão incluidas: duas taças de 
espumante, 1 entrada, 2 pizzas 
napolitanas, 2 sobremesas, 2 
cafés e o couvert artístico. Já 
o pacote Apaixonados inclui 2 
taças de espumante, 1 entrada, 
1 pizza napolitana, 1 sobremesa, 
2 cafés e o couvert artístico. Em 
ambos, as bebidas e a taxa de 
serviço são a parte.

Para que a noite seja real-
mente inesquecível, o ideal é 
fazer a reserva para o domingo, 
12 de junho, antecipadamente. 
Valores, informações e reser-
vas pelo telefone/WhatsApp 
5587-1360.

Mês especial
Importante ainda destacar 

que é no mês de junho que a 
GattoFiga chega ao seu terceiro 
aniversário, celebrando não só 
o amor, mas o sucesso que uma 
casa que capricha em todos os 
pequenos detalhes e, com isso, 
conquistou casa movimentada 
todas as noites. 

“Gostamos de celebrar a 
ideia de que aqui o romantis-
mo faz parte da assinatura da 
casa. Durante o ano todo, na 
verdade, à luz de velas, ao som 
do mais puro jazz dos anos 50 
a 70, pessoas iniciaram relacio-
namentos, foram pedidas em 
casamento, fizeram declara-
ções de amor”, comemora a 
idealizadora da casa, Cida Mon-
tagner. “Queremos superar as 
expectativas. Teremos poucas 

mesas para atendimento por 
ordem de chegada”, relata Ed-
son Leite, ele também sócio da 
casa, reforçando a ideia de que 
os casais apaixonados devem 
fazer reserva antecipada. 

Aliás, por falar em disponi-
bilidade de mesas, a GattoFiga 
fez tanto sucesso nesses seus 
anos iniciais que está amplian-
do a casa. E a expectativa é de 
que o novo espaço já esteja 
pronto para o fim de semana 
do dia dos Namorados. 

Vinhos, drinks clássicos e 
originais e cervejas também es-
tão no cardápio, para os casais 
que desejam tornar o momento 
ainda mais especial. 

A pizza
A explicação para o sucesso 

da GattoFiga está nessa combi-
nação de ingredientes que vai 
da decoração ao som ambiente, 
é verdade. Mas, é claro, o amor 
pela pizza também garante 
fãs incondicionais. Com massa 
naturalmente fermentada por 
até 72 horas, assada em forno 
italiano, a pizza napolitana tem 

massa fininha, bordas bem 
tostadinhas, ingredientes de 
primeira e originalidade garan-
tindo coberturas únicas. 

Um exemplo: na GattoFiga, 
a pizza de Parma é ainda mais 
especial. O Presunto cru é reco-
berto por um mix de fi or di latte 
e  Stracciatella, que é um queijo 
típico da Apúlia feito com leite 
de búfala que, depois de coa-
lhado, matura no próprio soro 
por algumas horas, antes de ser 
transformado em cordões ou 
fi tas – os “straccetti” – que se 
juntam com nata para fazer o 
queijo. A pizza é fi nalizada com 
rúcula fresquinha e raspas de 
limão siciliano, garantindo um 
sabor único.

E pode ter certeza: o mes-
mo cuidado é aplicado em todo 
o cardápio: entradas, pizzas, 
sobremesas. Viva essa experi-
ência, com amor.

A GattoFiga ica na Rua Luís 
Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp  
(11) 5587-1360- Esquina com 
Rua das Rosas. Nas redes so-
ciais, siga @gattofi gapizzabar.

• CULTURA
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•URBANISMO

Tribunal de Contas da União libera 
leilão do Aeroporto de Congonhas

O aeroporto mais movi-
mentado do país superou o 
último entrave para ser con-
cedido à iniciativa privada. O 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) aprovou essa semana 
o leilão do Aeroporto de Con-
gonhas, em São Paulo, e de 
mais 14 terminais, que serão 
leiloados na 7ª rodada.

O Ministério da Infraes-
trutura pretende promover 
os leilões na primeira ou na 
segunda semana de agosto. 
Segundo a pasta, a concessão 
deve atrair R$ 7,3 bilhões em 
investimentos privados, com 
as obras de melhoria e de ex-
pansão dos terminais.

Os aeroportos serão di-
vididos em três blocos. O 
primeiro, liderado pelo Ae-
roporto de Congonhas, tem 
outros dez terminais em três 
estados: Mato Grosso do Sul, 
Pará e Minas Gerais. Integram 
esse bloco os aeroportos de 
Campo Grande (MS), Corum-
bá (MS), Ponta Porã (MS), 
Santarém (PA), Marabá (PA), 
Carajás (PA), Altamira (PA), 
Uberlândia (MG), Uberaba 
(MG) e Montes Claros (MG).

O segundo bloco é com-
posto pelos aeroportos Cam-
po de Marte (SP) e Jacarepa-
guá (RJ), destinados a aviões 
de pequeno porte. O terceiro 
bloco engloba aeroportos de 
duas capitais da Região Norte: 
Belém e Macapá.

Ampliação
Em março, o Governo 

Federal entregou obras de 
melhoria no Aeroporto já 

antevendo o aumento da 
movimentação.

Uma das novidades é a 
ampliação da infraestrutura 
para permitir a operação in-
ternacional da aviação geral 
executiva em Congonhas, 
suspensas desde a década 
de 1980. Após receber R$ 2,5 
milhões em investimentos, 
o terminal internacional da 
aviação executiva conta agora 
com instalações para a Polí-
cia Federal, com escritório e 
salas de inspeção; alfândega 
da Receita Federal, incluindo 
área de catering e depósito de 
bens apreendidos; Vigilância 
Agropecuária Internacional 
(Vigiagro) e Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), com salas de aten-
dimento, higienização e con-
fi namento.

O espaço dispõe ainda 
de lounge e instalações sa-
nitárias para o conforto dos 
passageiros e o adequado 
desempenho das atividades.

Além disso, foram adqui-
ridos novos equipamentos e 
houve, segundo o Governo 
Federal, renovação de es-
truturas que vão aumentar 
a segurança operacional do 
terminal aéreo e elevar o ní-
vel dos serviços prestados e 
permitir a retomada dos voos 
da aviação geral ao exterior.

A Latam já anunciou que 
aumentará em 35% o número 
de voos que opera em Con-
gonhas.

O processo de concessão 
à iniciativa privada deverá 
estabelecer a empresa que vai 
administrar o aeroporto pelos 
próximos 30 anos.

Barulho
Associações defendem 

que os ruídos, poluição e ris-
cos de acidentes provoacados 
por Congonhas devem ser 
reduzidos a partir de regras 
bem claras e fi scalização por 
parte da população. E estão 
reivindicando aos moradores 
da vizinhança, incomodados 
com o aumento já verifi cado 
de ruídos, que façam denún-
cias à Infraero.

A Infraero, por seu lado, 
alega que possui registros de 
comunicados feitos sobre o ru-
ído aeronáutico no Aeroporto 
de Congonhas.  Diz ainda que 
a Infraero disponibiliza canal 
de comunicação específico 
sobre ruído aeronáutico que 
pode ser acessado pelo link:  
www4.infraero.gov.br/meio-
-ambiente/ruido-aeronautico/ 

Oração à Santa Clara
Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo com tua vida de 
pobreza e oração, fazei que entregando-nos confiantes 

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 fim. 

Fazer 3 pedidos, 2 impossíveis e 1 de negócios.
ANV

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 

Ficam os senhores associados do CENTRO ESPÍRITA JOÃO SILVA, localizado 
nesta Capital à rua Edgard Pereira, 135, convocados para a ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se em sua sede, no endereço supra citado, no próximo 
dia 10 de junho de 2022, às 19h, em primeira convocação, ou na hipótese de não 
comparecimento de pelo menos 2/3 dos associados, em segunda convocação, às 
19h30, com qualquer número de presentes, para tratar da seguinte

Pauta:
1 – Eleição do primeiro e segundo tesoureiros, respectivamente Marisa da Silva 
Mello e Joaquim Jorge Gomes Matos
2 – Substituição de membro do Conselho Fiscal, Marisa da Silva Mello, por Márcia 
Margareth Barboza
3 – Alteração do Estatuto Social do Centro Espírita João Silva: a) dispensar a ne-
cessidade de segundos tesoureiros e secretários, a partir da próxima gestão; e b) 
permitir que bens patrimoniais possam ser locados.
                                                                           
   Sem mais, faço a presente convocação para que se produza os fins de direito.

                                                  
São Paulo, 26 de maio de 2022

Francisco Franzoni Barbosa
Presidente  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ExTRAORDINÁRIA

CENTRO ESPíRITA jOÃO SILVA
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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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Em frente ao Parque Ibirapuera, uma 
biblioteca reúne mais de 14 mil livros 
que podem ser emprestados gratuitamente

Localizada no terceiro an-
dar do Palácio 9 de Julho, 
sede da Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo, 
a biblioteca da Casa guarda 
um acervo diversifi cado, com 
exemplares históricos e ao 
mesmo tempo, contempo-
râneos. 

Ela é dividida em duas par-
tes: livros de circulação, vol-
tados para empréstimos ou 
consultas, e a parte histórica, 
com fatos que atravessaram 
gerações e hoje são contados 
aos visitantes.

O empréstimo de um dos 
14 mil livros da biblioteca cir-
culante funciona de maneira 
descomplicada: basta efe-
tuar um cadastro no local, 
apresentando documento 
com foto e comprovante de 
residência. O funcionamento 
é de segunda a sexta, das 10h 
às 18h.

Os visitantes têm o prazo 
de até 15 dias de empréstimo, 
que pode ser renovado por 
mais duas semanas. Outra 
alternativa é utilizar o espaço 
de leitura da biblioteca, que 
também é aberto para pesso-
as que buscam um local calmo 
para estudar ou descansar.

Entre as 606 bibliotecas 
públicas de 435 municípios 
paulistas, e outras 54 na cida-
de de São Paulo, o acervo his-
tórico do Legislativo paulista 
se destaca por reunir cerca de 
30 mil exemplares, com livros 
raros e de grande relevância 
para a cultura brasileira.

Leão marinho do Zoo 
tem 28 anos, idade 
acima da expectativa

O Zoológico de São Paulo, 
que existe desde 1958 mas 
desde ano passado está sob 
gerenciamento de empresa 
privada. O Zoo paulistano tem 
trabalho de educação ambien-
tal e também de preservação 
de espécies, com manutenção 
de animais que só sobrevivem 
em cativeiro.

Uma das atrações para 
quem for ao Parque é conhe-
cer a Puiú, uma leão marinho 
que já tem 28 anos de ida-
de. De acordo com o próprio 
Zoológico,que divulgou a Puiu 
em suas redes sociais, recen-
temente, a expectativa de 
vida para um leão marinho é 
de aproximadamente 25 anos. 

Relatam ainda que a Puiú 
é condicionada a responder 
ao chamado de seu treinador, 
colaborando nos cuidados do 
dia a dia e nos exames clínicos 
diversos, tais como, avaliação 
da boca, auscultação, palpa-

ção abdominal, entre outros �
Puiú tem acesso a duas 

piscinas em seu recinto, uma 
com água salobra e outra de 
água doce e, em ambas, a qua-
lidade da água é monitorada 
diariamente. 

Ela recebe suplementação 
alimentar, ministrada junta-
mente com sua dieta, compos-
ta por alguns tipos de peixes, 
como merluza, sardinha e 
manjuba.

Na natureza, os leões-ma-
rinhos (Otaria fl avescens) po-
dem ser encontrados desde 
o litoral sul do Brasil, Uruguai, 
Argentina e Chile, até as praias 
rochosas do Peru, incluindo 
as ilhas que ocorrem no meio 
deste percurso.

Serviço
O Parque Zoológico de São 

Paulo fi ca na Avenida Miguel 
Stéfano, 4241 - Água Funda – 
Fones: (11) 5073-0811 / Fax: (11) 
5058-0564

Alguns dos exemplos das 
obras ímpares são os livros 
de autores clássicos, como 
Guimarães Rosa, Manuel Ban-
deira e Cecília Meireles, todos 
autografados. Outro notável 
é a primeira edição do Losan-
go Cáqui, de 1926, de autoria 
de Mário de Andrade. O livro 
mais antigo registrado no 
local é de 1614 e de origem 
francesa.

Para realizar uma visita ao 
acervo é necessário realizar 
um agendamento prévio via e-
-mail, pelo endereço acervo@
al.sp.gov.br.

Serviço
Os serviços da biblioteca 

da Alesp também podem 
ser acessados em ambiente 
virtual. Para conferir o catálo-
go e a disponibilidade de um 
livro na Casa, acesse: https://
app.al.sp.gov.br/catalogo-

-biblioteca/. 
Outra alternativa é utilizar 

a biblioteca digital que possui 
diversos temas como Direito 
Administrativo, Eleições Meio 
Ambiente e outros pelo link: 
https://www.al.sp.gov.br/

alesp/biblioteca-digital/.
A Assembleia Legislativa 

fi ca na Avenida Pedro Álvares 
Cabral, 201, divisa entre os 
distritos Vila Mariana e Moe-
ma, em frente ao Parque do 
Ibirapuera. PABX 3886-6000.

•TURISMO E LAZER


