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Inverno começou com calor mas 
roteiro especial mostra que sorvete 
é bom em qualquer temperatura
Página 2 Página 6

Arnaldo Faria de Sá recebeu 
homenagens de vereadores, 
deputados e autoridades

Vacina contra gripe liberada

MAIS DE 70 LOJAS

Visite nosso site:
shoppingvm.com.br 

Campanha de Inverno

No sábado, 18/06, 114 crianças e adolescentes aten-
didos pela Fraternidade Raio de Sol receberam a 

primeira remessa de presentes, roupas, meias, toucas, 
calçados doados pelos clientes do Shopping VM

Muito obrigado!!!!
O Shopping VM vai continuar a 
contribuir com esses sorrisos

A Campanha permanece ativa! 
Venha nos visitar e faça sua doação

Horário de Funcionamento

Todos os dias,
das 10h às 20h

Endereço

Rua Pelotas, 83
Vila Mariana
(11) 5576-9400

Moda - Presentes - Casa - 
Serviços - Alimentação

Nas últimas semanas, 
aumentou consideravel-
mente o número de casos 
de Covid19 e outras síndro-
mes gripais. O Ministério 
da Saúde já liberou a se-
gunda dose adicional para 
pessoas acima de 40 anos, 
mas na cidade de São Pau-
lo, por enquanto, só quem 
tem mais de 45 pode rece-
ber a vacina contra Covid. 
Na próxima semana, novas 
faixas etárias a partir de 40 
anos devem ser anuncia-
das, a partir da chegada 
de novos lotes de vacina. 
Já a vacina contra gripe 
agora está liberada para 
qualquer pessoa, inclusi-
ve crianças a partir de 6 
meses de idade . Página 3

Jornal

https://jornalzonasul.com.br/inverno-siga-o-roteiro-de-sorvetes/
https://jornalzonasul.com.br/arnaldo-faria-de-sa-recebeu-homenagens/
https://jornalzonasul.com.br/
https://jornalzonasul.com.br/vacina-da-gripe-agora-para-todos/
http://feiramodainverno.com.br
http://shoppingvm.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511940041991&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul


24 DE JUNHO DE 2022PÁG. 02

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

Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

PABX: (11) 5072-2020
WhatsApp: (11) 5072-2020; 

                 
CNPJ 48.552.178/0001-71

CCM 8.713-704-6

dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´Angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio

MTB 23.403

O jornal S. Paulo Zona Sul não admite 
a publicação total ou parcial de suas 
matérias, para qualquer fim, sem prévia 
autorização documentada.
As matérias assinadas e / ou em quadro 
caracterizam artigos ou publicidade, e não 
necessariamente expressam a opnião 
deste jornal.

Impressão: 
OESP Gráfica

Distribuído gratuitamente
às sextas feiras em dezenas de
bairros da zona sul paulistana. 

Distribuição também em meios 
digitais da edição eletrônica.

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
www.instagram.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

Saudades de uma festa junina? 
Não perca o Arraiá da Vila

A Vila Mariana há anos se 
organiza, por meio de sua 
comunidade, e promove fes-
tas, encontro. Tudo vem da 
compreensão de que a vida 
no bairro fi ca melhor e mais 
agradável não apenas por 
busca de melhorias urba-
nísticas, mas especialmente 
a partir do sentimento de 
pertencimento ao bairro, do 
resgate da cultura da boa 
vizinhança. 

E quer momento melhor 
para retomar essa sensação, 
depois de dois anos em que 
a pandemia impediu grandes 
aglomerações, do que a festa 
junina? 

O Arraiá da Vila está de 
volta em um ponto central do 
bairro - o Instituto Biológico 
que, além de ter um imenso 
prédio histórico, prestes a 
ser restaurado, conta ainda 
com um jardim encantador, 
o maior cafezal urbano do 
mundo. 

Será ali nos jardins o “ar-
raiá”. E vai ter muitas atra-
ções, só neste fi m de semana, 
dias 25 e 26 de junho. 

“Este ano, aumentamos 
o Espaço Kids com mais brin-
quedões, oficinas gratuitas 
e barracas de jogos”, conta 
Denise Delfi m, presidente da 
AVM – Associação de Mora-
dores da Vila Mariana.

As bandas de forró tam-

bém prometem muita ani-
mação, a partir das 17h30. 
Nanda Reis e o Trio Soriano 
vão garantir muita animação 
com dança e quadrilha!

As comidas típicas vêm 
no capricho, além das três 
praças de alimentação com 
variedades de comidas, doces 
e bebidas. Serão doces e sal-
gados para todos os gostos, 
coquetéis, cervejas artesa-
nais, vinho quente, quentão 
e muito mais.

“A novidade é a participa-
ção da Feira Mixtura Criativa 
que trará cerca de 70 expo-
sitores de produtos autorais 
selecionados com todo cari-

nho e bom-gosto”, completa 
Denise. 

Nesta edição da Festa Ju-
nina todo lixo reciclável pro-
duzido durante os dois dias 
será doado para a Cooperati-
va Cooperpac, de Interlagos.

O ingresso é gratuito, mas 
traga 1 quilo de alimento não 
perecível que será doado ao 
Fundo Social do Estado de 
São Paulo.

-
Arraiá da Vila: Dias 25 e 26 

de junho, das 10 às 21h. 
Local: Instituto Biológico 

- Avenida Conselheiro Rodri-
gues Alves, 1252 - Vila Ma-
riana. 

Inverno também é tempo de 
sorvete: confi ra roteiro

O inverno começou ofi cial-
mente às 6h14 do dia 21 de 
junho aqui no hemisfério sul. 
E começou com termômetros 
contrariando a estação - dife-
rente dos dias anteriores, essa 
semana a temperatura supe-
rou os 25 graus. 

Mas o fato é que, indepen-
dente do calor ou frio, é sem-
pre tempo para um bom sor-
vete. Que tal então seguir um 
roteiro diferenciado e descobrir 
sugestões interessantes?

Picolés
A Frutos do Cerrado é fa-

mosa por seus picolés com 
frutas típicas brasileiras. Legal 
que ali sempre tem alguma 
novidade, um novo sabor a ser 
descoberto – e tem sorvetes 
de massa, em potes também. 
Sabores tradicionais como 
limão, uva e morango dividem 
espaço na geladeira com café, 
amora, araticum, cajamanga, 
graviola… Difícil relacionar 
tantas opções.  Fica na Rua 
Áurea, 351. Telefone 5084-8014 
ou WhatsApp 11 98222-6700.

Taças caprichadas
Para quem busca uma taça 

caprichadíssima, montagens 
com frutas, sundaes, sobre-
mesas geladas, uma opção 
pode ser descobrir a Gelateria 
Primo Amore, na Rua Rio Gran-
de, 631. Aberta todos os dias, 
das 12h às 20h. Informações 
pelo telefone e WhatsApp (11) 
3672-6014.

Uma das opções na casa é 
a linda taça Fragola, com duas  
bolas de sorvete de creme, 
suspiros, chantilly cremoso e 
pedaços de morango e calda 
(foto acima). A casa ainda tem 
delícias montadas com Nu-
tella, sorvete de Yakult, Ama-
rena e sempre com a cremo-
sidade de um sorvete italiano.

Casquinha
E que tal curtir um sorvete 

de casquinha? 
Ótima pedida é conferir os 

sorvetes artesanais e criati-
vos da Wallnuts, que tem loja 
na Vila Mariana e na Vila Cle-

mentino. O que é um sorvete 
criativo? Bom basta relacionar 
alguns sabores da casa para 
entender: caramelo com sal, 
cardamomo com café, sorve-
te de mel, sorvete de banana 
caramelizada com bourbon, 
sorbet de pink lemonade, ma-
racujá com gengibre… Os 
sorvetes tem base de leite e 
os sorbets podem ter base 
chocolate belga ou de frutas, 
ou seja, há opções veganas 
na casa.

No inverno, a dica é pedir 
calda de chocolate quente e 
farofi nha pra acompanhar. 

Tem uma unidade na Rua 
Morgado de Mateus, 195B- te-
lefone 5082-1824. e outra na 
Rua Luís Góis, 1607 – telefone 
3805-3363m

Sorvete na Chapa
A Tropicana, na Vila Maria-

na, serve saladas, bowls, várias 
opções saudáveis. E sorvete na 
chapa! os sorvetes são feitos 
na hora, fresquinhos. Como 
ingredientes, frutas e uma 
base láctea sem gordura hidro-
genada ou produtos químicos. 
O resultado é um sorvete leve 
e natural.

Que tal descobrir o sorvete 
de café-arábica orgânico? Ou 
o de leite com brigadeiro de 
panela? Tem ainda o de de 
iogurte de kefi r com tapioca, 

coco e frutas vermelhas...
E há várias outras opções. 
Fica na Rua Estela, 275. 

Abre das 11h às 19h de segunda 
a sexta. Sábados abre meio dia 
e domingo às 13h. 

Veganos
Na Alfreddo Veggani, como 

o nome sugere, todos os sor-
vetes são veganos, feitos a 
base de leite vegetal produ-
zido na casa, rotineiramente 
para manter o frescor.

O desafi o principal – e que 
a clientela garante que foi al-
cançado – dos criadores foi de-
senvolver texturas cremosas e 
sabores similares aos tradicio-
nais usando apenas castanhas 
e nada de leite tradicional.

Como resultado, há sorve-
tes de cacau, café, pistache e 
amendoim, mas há também 
refrescantes pedidas de mo-
rango, manga, figo  e limão. 
Muitos clientes, entretanto, 
preferem apostar em sabores 
mais marcantes e ousados 
como os de gengibre e gravio-
la. A casa também tem bolos e 
brownies sensacionais, todos 
também veganos, claro. Acom-
panhados de uma bola de sor-
vete... hmmm, tudo de bom.  

Fica na Rua Dona Inácia 
Uchoa, 271, Vila Mariana. Abre 
de terça a domingo, das 12h às 
20h. F: 98531-0553

Na Vila Mariana, Gelateria Primo Amore tem taças 
especiais, além de milk shakes, churros quentinhos...

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

Venha viver essa experiência!

Ambiente 
Pet

Friendly 
(área externa)

https://jornalzonasul.com.br/inverno-siga-o-roteiro-de-sorvetes/
https://jornalzonasul.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155871360&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/vila-mariana-tem-arraia-dias-25-e-26/
https://www.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoeshttp://
http://casaderepousoadonai.com.br
http://casaderepousoadonai.com.br
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•VACINAÇÃO

• SAÚDE

População pode procurar 
atendimento odontológico nas 
Unidades de Saúde do bairro

Prefeitura amplia vacinação 
contra Covid e libera contra gripe

bertura vacinal da população 
com mais de 18 anos está em 
110,4% para D1, em 107% para 
D2, em 79,5% para DA1 em 
65,6% para DA2. 

Em adolescentes de 12 a 17 
anos, foram aplicadas 980.467 
D1, representando uma cober-
tura vacinal de 116,2%. Tam-
bém foram aplicadas 884.583 
D2, com 104,8% de cobertura, 
além de 153.220 DA. 

Em crianças de 5 a 11 anos 
foram aplicadas 996.052 D1, 
representando uma cobertura 
vacinal de 92%, e 748.452 D2, 
alcançando 69,1% dos elegí-
veis.  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.  

Gripe
A Secretaria Municipal da 

Saúde (SMS) também iniciou 
na quarta (22) a imunização 
contra a gripe para toda a 
população da capital acima 
dos seis meses de idade. A 
SMS recomenda a apresen-
tação de um documento de 
identificação com foto e da 

carteirinha de vacinação.    
Na capital, até o momen-

to, a cobertura vacinal para a 
gripe está em 55%. Desde o iní-
cio da campanha (27 de mar-
ço), foram aplicadas 1.917.137 
doses do imunizante contra 
o vírus infl uenza, causador da 
gripe. A meta de cobertura é 
de 90%. 

De acordo com o secre-
tário municipal da Saúde, 
Luiz Carlos Zamarco, manter 
a vacinação contra o vírus 
infl uenza atualizada é impor-
tante para a saúde de toda a 
população. “A vacina está dis-
ponível para todos os grupos 
elegíveis e em todas as UBSs. 
Com o início do inverno, em 
que o vírus circula com mais 
intensidade, a vacinação pode 
ajudar a minimizar os sinto-
mas respiratórios evitando 
internações.” 

A vacina estará disponível 
em todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), Assistências 
Médicas Ambulatoriais (AMAs)/
UBSs Integradas e megapostos 
da cidade. A população pode 
consultar a unidade mais pró-
xima por meio da página Busca 
Saúde: http://buscasaude.pre-
feitura.sp.gov.br/. 

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) de São Paulo 
iniciou na quarta-feira (22), 
a aplicação da segunda dose 
adicional (quarta dose) da 
vacina contra a Covid-19 para 
pessoas acima de 45 anos que 
tenham recebido a primeira 
dose adicional (DA1) há pelo 
menos quatro meses. A popu-
lação desta faixa etária tam-
bém pode se vacinar contra 
a gripe.  Na próxima semana, 
com a chegada de mais doses, 
deve ser liberada também 
a vacinação para pessoas 
acima de 40 anos na capital, 
como já acontece em outras 
cidades do Estado e do país. 

 A Secretaria explicou que 
a ampliação da segunda dose 
adicional (DA2) para a popu-
lação com idade entre 40 a 49 
anos, conforme anunciou o 
Ministério da Saúde, ocorrerá 
de forma escalonada na capi-
tal. Ao todo, 1.020.863 desta 
faixa etária estão elegíveis 
para a DA2, sendo cerca de 
500 mil entre 45 e 49 anos. A 
cidade tem doses e insumos 
sufi cientes para vacinação dos 
novos grupos anunciados.  

Quinta dose
Para receber a terceira 

dose adicional (quinta dose), 
estão aptas pessoas com alto 
grau de imunossupressão com 
50 anos ou mais, com pelo 
menos quatro meses da DA2. 

Até o momento, foram 
aplicadas 32.459.295 doses 
de vacina contra a Covid-19 na 
capital, sendo 11.8006.839 pri-
meiras doses (D1), 11.147.647 
segundas doses (D2), 364.343 
doses únicas (DUs), 7.489.111 
primeiras doses adicionais 
(DA1) e 1.651.355 segundas 
doses adicionais (DA2). A co-

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 

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

ou Prótese Parcial Removível 
(PPR) restabelece também a 
função fonética. Além disso, 
com o novo sorriso há a me-
lhora da autoestima, favore-
cendo até mesmo o retorno 
ao convívio social, familiar e 
a busca por um novo empre-
go”, destaca.

Entretanto, ainda há de-
safi os para serem superados 
pelas equipes de saúde bucal, 
como por exemplo atender 
parte da população em situ-
ação de rua, como explica 
Marta.

“Quando falamos em po-
pulação em situação de rua, 
os principais desafi os incluem 
desde a falta de conhecimen-
to do cidadão sobre higiene 
oral, sobre seus direitos e os 
tratamentos ofertados, até a 
difi culdade em ter o pacien-
te livre do álcool e outras 
drogas para a realização do 

tratamento odontológico de 
forma segura, e também em 
mantê-lo no território para a 
conclusão do tratamento”.

Em outra frente, a SMS 
também realiza um trabalho 
preventivo com crianças da 
rede pública de ensino muni-
cipal por meio do Programa 
Saúde na Escola (PSE). Os 
alunos participam de ativi-
dades educativas, recebem 
fluorterapia e tratamento 
restaurador atraumático – 
procedimento não invasivo 
para restauração de dentes 
cariados.

O programa contempla 
ainda a participação de pais 
e responsáveis, educadores 
com informações e orienta-
ções sobre saúde bucal. Den-
tre os assuntos abordados 
estão a dieta não cariogênica 
e orientação de higienização 
bucal.

Para auxiliar a população 
a cuidar da saúde oral, 424 
das 470 Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) da capi-
tal oferecem atendimento 
odontológico. O serviço tem 
como principal objetivo rea-
lizar ações de prevenção de 
doenças, promoção à saúde, 
diagnóstico, tratamento e 
reabilitação na saúde bucal.

O acesso do munícipe ao 
tratamento odontológico 
ocorre por meio de triagens 
de risco com a oferta de tra-
tamentos para problemas 
como cáries, infecções dento-
-alveolares, periodontite, má 
oclusão e diagnósticos de 
lesões bucais. Além disso, 
367 UBS realizam também a 
confecção de prótese dentá-
ria como Prótese Total (PT) 
ou Prótese Parcial Removível 
(PPR).

Entre janeiro de 2020 e 
maio de 2022, a SMS realizou 
602.172 atendimentos com 
procedimentos protéticos, 
que deram um novo sorriso a 
81.148 munícipes.

Próteses ajudam também 
na autoestima

Segundo Marta L. de Paula 
Cipriano, assessora técnica de 
saúde bucal da SMS, a aten-
ção à saúde bucal é muito 
importante na medida que 
a boca e os dentes são res-
ponsáveis não apenas pela 
mastigação.

“Fornecer acesso do mu-
nícipe à Prótese Total (PT) 

https://jornalzonasul.com.br/vacina-da-gripe-agora-para-todos/
http://www.capital.sp.gov.br/
http://cozywork.com.br
https://jornalzonasul.com.br/unidades-de-saude-tem-atendimento-odontologico/
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SAIBA COMO OBTER ESSE BENEFÍCIO EM

 O BENEFÍCIO DO

AGORA SÃO 3 PARCELAS DE 
R$ 110,00 PARA A SUA FAMÍLIA.

AUMENTOU.
R$ 330,00

Enel promove evento para renegociação de 
dívidas em lojas do Jabaquara e Santo Amaro

A Enel Distribuição São 
Paulo, concessionária que 
atua em 24 municípios da 
Grande São Paulo, irá realizar 
uma programação especial de 
negociação e parcelamento 
de dívidas no dia 25 de junho 
e outras três datas no mês de 
julho (02, 16 e 23). Batizado 
de Enel Facilita, os eventos 
acontecerão durante quatro 
sábados, nas lojas de atendi-
mento da concessionária, das 
9h às 16h.

 A primeira edição acon-
tece neste sábado (25/06), 
em 10 lojas: quatro delas na 
capital, nos bairros de Santo 
Amaro; Jabaquara; Santana e 
Freguesia do Ó, três na região 
do Grande ABC, nos postos de 
atendimento de São Caetano 
do Sul; Diadema e Mauá e nas 
lojas de Jandira; Embu Guaçu 
e Vargem Grande Paulista, na 
região metropolitana.

 Os atendimentos serão 
realizados com horário marca-
do, e os clientes interessados 
podem efetuar o agendamen-
to por meio do site da empre-
sa https://atend.workfacilit.
com/app/prod/agenda/?e=sp# 
na loja de sua preferência.  Em 
seguida, o cliente receberá 
uma mensagem via SMS com 
a confirmação e senha que 
deverá ser apresentada no 
local. No dia, o cliente deve 
apresentar documento com 
foto que comprove a titulari-
dade e uma conta de energia 
do imóvel que possui a dívida.

 “Essa é uma ótima opor-
tunidade para os clientes qui-
tarem seus débitos e fi carem 
em dia com a concessionária. 
Para as contas em atraso aci-

ma de 61 dias, os consumido-
res poderão parcelar a fatura 
de energia em até 12 vezes, 
(entrada + onze parcelas com 
juros de 1% ao mês)”, afi rma 
André Oswaldo do Santos, 
diretor de Mercado da Enel 
Distribuição São Paulo.  Essa 
opção é válida apenas para 
clientes que não possuem 
outro plano de negociação 
ativo. “Os clientes que já são 
cadastrados com o benefício 
da Tarifa Social de Energia 
Elétrica (baixa renda) com 
contas vencidas também têm 
a opção de parcelar a fatura 
de energia em até 36 vezes, 
com pagamento de 10% de 

entrada, sem cobrança de 
encargos e juros”, explica o 
executivo.

 As negociações também 
podem ser feitas pelos canais 
digitais de atendimento, sem 
a necessidade de se deslocar 
até uma loja. Os clientes po-
dem acessar o Portal de Ne-
gociação (https://portalhome.
eneldistribuicaosp.com.br/#/
login), Call Center (0800 72 
72 120) e Aplicativo Enel São 
Paulo (https://www.enel.com.
br/pt-saopaulo/atendimento/
Aplicativo_Enel.html). 

Os clientes que optarem 
pela negociação via aplicativo 
podem efetuar o pagamento 

por meio do cartão de cré-
dito, à vista (sem juros) ou 
parcelado, com juros de 2,39% 
ao mês.

 “As próximas edições do 
Enel Facilita serão realizadas 
nos dias 02, 16 e 23 de julho 
em outros endereços, de for-
ma a atender todos os clien-
tes da área de concessão”, 
fi naliza André Oswaldo.

 Durante a ação, os clien-
tes também terão a possibili-
dade de realizar outros servi-
ços, como cadastro na tarifa 
social, transferência de titula-
ridade, nova ligação, pedido 
de religação e esclarecimento 
de dúvidas sobre a fatura de 
energia. Todos os colabora-
dores da Enel Distribuição 
São Paulo envolvidos na ação 
estão seguindo os protocolos 
de higiene e segurança para 
prevenção à COVID-19, como 
o uso de máscaras e álcool 
em gel.

Serviço:
 Enel Facilita
Data:  25 de junho (sába-

do)
Horário: das 9h às 16h
Locais: lojas da Enel Distri-

buição São Paulo
São Paulo, capital:
- Santo Amaro 
(Rua Barão do Rio Branco, 

425)
- Jabaquara 
(Av. Engenheiro Armando 

de Arruda Pereira, 394)
Para agendar o horário de 

atendimento, basta acessar 
https://atend.workfacilit.com/
app/prod/agenda/?e=sp#, cli-
car em Agendar Atendimento 
Presencial e escolher a loja 
mais próxima.

https://jornalzonasul.com.br/enel-renegocia-dividas-na-zona-sul/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511974092872&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977000395&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/ValeGas/index
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•TURISMO E LAZER

Mostra ao ar livre no Ibirapuera discute história e diversidade
A Mostra 3M de Arte, em 

sua 11ª edição, exibirá cinco 
obras de arte inéditas, sendo 
dois trabalhos de artistas se-
lecionados via edital público 
e três trabalhos de artistas 
convidados. Com curadoria 
de Camila Rocha Campos e 
João Simões como curador 
adjunto, o tema será “Cor, 
Calor e Valor”.

 A exposição acontecerá 
nos espaços ao ar livre do 
Parque Ibirapuera, estando 

completamente integrada 
ao ambiente e acessível para 
todo o público do Parque. 
Com a missão de oferecer arte 
gratuitamente para todos, e 
sem distinção, a Mostra será 
um grande museu a céu aber-
to onde todos têm acesso às 
obras, que estarão integradas 
com a cidade. A exposição 
inicia no próximo sábado (25) 
e estará disponível até o dia 
24 de julho. 

O tema “Cor, Calor, Valor” 

que remete ao corpo, à emo-
ção e memória de comunida-
des ancestrais e acontecimen-
tos passados, e refl ete sobre 
a questão histórica do tempo. 

Este ano, com curadoria de 
Camilla Rocha Campos e do 
curador adjunto, João Simões, 
estarão distribuídas no parque 
cinco obras inéditas de grandes 
dimensões, sendo três delas de 
artistas convidados e duas dos 
selecionados via edital. 

Dentre os escolhidos es-

tão: DUDX e Augusto Leal. 
Já os convidados são Maria 
Thereza Alves; a dupla Deni-
se Ferreira da Silva e Arjuna 
Neuman e Rincon Sapiência, 
fazendo sua primeira aparição 
como artista plástico;

Ori, Defesas & Espadas é 
a primeira escultura realizada 
pelo artista. Montada perto 
do Planetário, é uma pirâmide 
de três faces mascaradas, -- 
destruidora, criadora e preser-
vadora --, como símbolo forte 

de representação histórica, 
com espadas-de-são-jorge ao 
topo, signifi cando a proteção 
da mente e conexão com a 
espiritualidade

 Já a dupla Denise Ferreira 
da Silva e Arjuna Neuman apre-
senta Conjurando, instalação 
localizada às margens do lago 
do parque. Trata-se de uma em-
barcação virada com uma vela 
de mais de 25 m², que entra 
em confronto com a paisagem 
do local, ligada diretamente ao 

Monumento às Bandeiras, de 
Victor Brecheret. 

Destaque também para 
DUDX, que hasteia 13 bandei-
ras da comunidade LGBTQIA+ 
ao redor da Praça da Paz para 
compor Bibal, tornando o lo-
cal um espaço de acolhimento 
e debate sobre identidade de 
gênero e sexualidade livre. 

Espalhada pelo parque, 
portanto, a mostra é gratuita 
e pode ser visitada das 5h às 
24h, livre.

https://jornalzonasul.com.br/ibirapuera-tem-mostra-ao-ar-livre/
https://jornalzonasul.com.br/vila-mariana-tem-arraia-dias-25-e-26/


24 DE JUNHO DE 2022PÁG. 06

R. Caramuru, 431
Praça da Árvore
Ligue: 2640-3660

@cutcolorh@cutscolor

cutecolorhair.com.br

Novo 

site

no ar

•HOMENAGEM

Arnaldo Faria de Sá recebeu homenagens na 
Câmara Municipal e Congresso, com luto ofi cial

Em respeito ao vereador 
Faria de Sá (PP), que morreu 
na quinta-feira passada (16/6) 
em decorrência de complica-
ções da Covid-19, o Plenário 
da Câmara Municipal de São 
Paulo abriu espaço para que 
os vereadores homenageas-
sem o parlamentar. Arnaldo 
Faria de Sá, 76 anos, foi eleito 
vereador na capital paulista 
em 2020 e assumiu uma cadei-
ra no Legislativo paulistano 
no início da atual legislatura 
(2021 -2024).

Conforme prevê o Regi-
mento Interno da Câmara 
em casos de falecimento de 
um vereador, o presidente da 
Casa, vereador Milton Leite 
(UNIÃO), declarou a extinção 
do mandato de Faria de Sá na 
abertura da sessão de hoje. Na 
sequência, Milton convocou o 
vereador suplente Major Pa-
lumbo (PP) a tomar posse no 
Parlamento da capital paulista 
no prazo de 15 dias.

Antes de fazer um minuto 
de silêncio em memória a Faria 
de Sá, Milton Leite destacou 
o histórico da trajetória do 
vereador e lembrou de uma 
das principais áreas de atuação 
do parlamentar. “Faria de Sá 
foi um ilustre defensor dos 
idosos, aposentados e pensio-
nistas na carreira política”.

Homenagens
Após encerrar a sessão, 

Milton Leite concedeu o tem-
po para parlamentares se 
manifestarem no Plenário. 
A 1ª vice-presidente da Câ-
mara, vereadora Rute Costa 

(PSDB), também relembrou 
momentos da vida política de 
Arnaldo Faria de Sá. “Foi um 
homem que fez diferença na 
política brasileira e deixa, com 
certeza, um legado”.

Líder do governo na Casa, 
o vereador Fabio Riva (PSDB) 
falou sobre a convivência com 
Faria de Sá na Câmara. “Com 
toda a sua experiência e todo 
o seu trabalho ao longo de 
muitos e muitos anos na Câma-
ra Federal, nos deu o privilégio 
de compartilhar com cada um 
de nós a sua experiência”.

Para o vereador Gilberto 
Nascimento Jr. (PSC), esta foi 
uma tarde “emocionante e 
de lembranças de um grande 
homem público”. Gilberto 
disse ainda que Faria de Sá fez 
o que “um homem público, 
aquele que se coloca como 
representante do povo, deve 
fazer. E ele fazia muito bem”.

O vereador Dr. Sidney Cruz 
(SOLIDARIEDADE) também 
utilizou a tribuna do Plenário 
1º de Maio para falar de Faria 

Como evitar
a infl ação?

•ARTIGO

Ao longo da 
nossa historia, ti-
vemos dezenas 
de moedas: cru-
zeiro, cruzeiro 
novo, cruzado, 
real. E se tem al-
guma coisa em 
c o m u m  e n t r e 
todas elas, essa 
coisa é a infl ação.

A perda do va-
lor do nosso di-
nheiro ao longo 
do tempo é algo 
bastante comum 
para nos brasileiros, vivemos 
alguns momentos em nossa 
historia até com hiperinfl ação, 
ou seja, aumento descon-
trolado dos preços, o que 
nos levou a alguns desastres 
econômicos.

Desde o inicio do plano 
real, as politicas para conter 
a infl ação tiveram um pouco 
mais de sucesso do que nas 
moedas anteriores, mas mes-
mo assim, o preço de tudo 
continua aumentando.

E nunca vai parar.
Nunca!
A inflação faz parte da 

nossa politica monetária, do 
próprio sistema fi nanceiro. Ela 
nunca irá acabar, temos que 
aprender a conviver com ela.

E uma das melhores formas 
de isso acontecer é fazendo 
seu dinheiro vencer a infl ação, 
ou seja, ter um rendimento 
superior à desvalorização.

O melhor investimento 
para fazer isso é o Tesouro 
IPCA+, que é atrelado a um ín-
dice infl acionário e te garante 
um rendimento superior no 
longo prazo.

Você consegue acessar 
qualquer título do Tesouro 
pelo seu próprio banco, ape-
nas solicitando ao seu ge-
rente.

Mas lembre-se, títulos 
atrelados à infl ação precisam 
ser levados ao vencimento, ou 
seja, seu dinheiro fi cara preso 
até a data fi nal do título.

Sabendo disso e se plane-
jando, você terá bons rendi-
mentos e deixará de ver seu 
dinheiro se desvalorizando 
ano após ano.. 

Renan Freitas, 
CFEd®

(Certifi ed Financial Educator)
Siga em instagram.com/

renanfreitasl

do parlamentar voltado aos 
idosos, aposentados e pensio-
nistas. “Arnaldo sempre será 
lembrado por esta marca que 
construiu, mas também pela 
sua capacidade de articulação”.

Da tribuna, o vereador Eli 
Corrêa (UNIÃO) afirmou que 
ele e Faria se conheciam há 
anos. “Uma pessoa amiga e a 
quem eu sempre admirei. Hoje, 
nós, o povo brasileiro, temos 
que ser gratos a tudo o que ele 
fez no Congresso Nacional”.

O vereador Rodrigo Gou-
lart (PSD) resgatou lembran-
ças de quando era criança e 
chegou a frequentar o escritó-
rio de Faria de Sá. “São várias 
as boas lembranças, além 
do legado que ele deixou no 
Legislativo e no Executivo por 
onde passou, mas também 
essas relações mais amistosas 
entre nós”.

Por fim, o líder do PT na 
Casa, vereador Senival Moura 
(PT), lamentou a perda. “Para 
nós, é um legado muito gran-
de que deixa aqui o nobre 
ex-vereador Faria de Sá por 
tudo aquilo que ele fez, lutou 
e batalhou”.

Deputado
Constituinte
Arnaldo Faria de Sá tam-

bém foi deputado constituin-
te, e eleito por oito mandatos. 
O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
-AL), decretou luto ofi cial de 
três dias. Em nota, Lira afir-
mou que o ex-deputado deixa 
“legado admirado por todos, 
acima de todas as diferenças”.

de Sá. “Tivemos a honra de 
trabalhar e conhecer o grande 
homem público que foi Arnal-
do Faria de Sá”.

Outro parlamentar que ex-
pressou sentimentos de pesar 
foi o vereador Eduardo Su-
plicy (PT), que compartilhou 
conversas com Faria de Sá. 
“Especialmente a respeito da-
quilo que ele tinha como um 
dos seus objetivos maiores de 
defesa dos idosos, dos apo-
sentados, dos pensionistas e 
sempre pensando na defesa 
dos direitos humanos”.

Ainda em relação ao lega-
do deixado por Faria de Sá, 
o vereador Alessandro Gue-
des (PT) reiterou o trabalho 

Pelo velório e seputalmento do 
deputado, passaram centenas 
de pessoas. Mais de cem coroas 
de fl ores homenageavam a 
trajetória do político

https://jornalzonasul.com.br/arnaldo-faria-de-sa-recebeu-homenagens/
https://jornalzonasul.com.br/como-evitar-a-inflacao/
http://cutecolorhair.com.br/

