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Vila Mariana terá temporada 
Gourmet, de 20 a 30 de junho, 
com pratos de até R$ 49,90
Página 4 Página 3

Testagem de Covid 19 pode ser 
feita agora também em pessoas 
que tiveram contato com pacientes

Guarapiranga: um destino turístico
Visitas guiadas, turismo 

náutico, educação ambien-
tal, além de restauro e rea-
tivação do antigo comple-
xo Santa Paula Iate Clube. 
A Prefeitura de São Paulo 
quer fomentar a visitação 
e requalificar por completo 
a orla da represa da Gua-
rapiranga, onde existem 
sete parques municipais. 
Para isso, vai conceder 
a área à iniciativa priva-
da por 25 anos. O futu-
ro concessionário deverá 
manter parques públicos 
e abertos, vários serviços 
gratuitos, mas também 
poderão desenvolver pro-
jetos com fins lucrativos, 
como a implantação de um 
hotel, galeria de serviços e 
restaurantes, além de um 
possível local para eventos 
e exposições interativas. A 
parceria prevê investimen-
tosde R$ 129 milhões, além 
de custos operacionais de 
cerca de R$ 393 milhões 
em 30 anos.    Página 6

Faleceu na quinta, 16, o ve-

reador e ex-deputado federal, 
por oito mandatos, Arnaldo 

Faria de Sá, aos 76 anos. Ele 
focava seus projetos e atua-

ção na defesa da previdência 
pública e dos idosos, além de 

atuar em prol do Jabaquara, 
sua base eleitoral. Arnaldo foi 

sepultado ao som de palmas 
no Cemitério de Congonhas, 

por onde passaram cente-
nas de políticos, admirado-

res e lideranças.  Página 5

Morre Arnaldo 
Faria de Sá, aos 76

Todos os dias, das 10h às 20h

MAIS DE 70 LOJAS
Moda - Presentes - Casa - Alimentação - Serviços

Visite nosso site: shoppingvm.com.br 

30 anos!

A Vila Mariana tem um 
lindo projeto para o futuro: 
o Museu Água, que será 
construído pela Associação 
de Engenheiros da Sabesp 
em um imóvel histórico lo-
calizado na esquina da Rua 
França Pinto com a Aveni-
da Pedro Álvares Cabral. 
Em recente live na internet, 
foram discutidos temas re-
lacionados à curadoria do 
futuro espaço de caráter 
ambiental e histórico além 
de formas de viabilizar o 
projeto. Saiba como apoiar 
e até contribuir para o futu-
ro Museu Água.  Página 5

Museu Água: em 
busca de apoio

Jornal
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Mudança de vida, mudança de atitude
A vida é marcada por fases 

e sempre acontecem mudanças 
nesse trajeto. Uma mudança de 
casa, uma renovação na decora-
ção, uma reforma completa ou 
até a construção de uma vida to-
talmente diferente daquela que 
se vivia anteriormente - pelas 
mais diversas motivações. 

O fato é que quando se fala 
em mudança, pode ter certeza, 
estaremos também falando da 
geração de resíduos, de lixo e 
consequentemente de novas 
atitudes às quais precisamos 
estar atentos. 

Algumas dicas podem aju-
dar quem está atravessando 
qualquer desses processos a 
contribuir para uma transição 
tranquila e ambientalmente 
correta. 

Novo 
endereço

Está se mudando para um 
novo endereço? Uma da pri-
meiras preocupações deve ser 
com o horário da coleta de lixo 
tradicional e também com a 
coleta seletiva. 

Mesmo que a mudança seja 
dentro do mesmo bairro, muitas 
vezes o horário do caminhão 
não é o mesmo. 

Mas, essa é uma situação 
muito simples de resolver: aces-
se o site www.ecourbis.com.br/
coleta/index.html. Basta colocar 
o site do novo endereço para 
descobrir em que dias e horá-
rios a coleta tradicional é feita e 
também em que dias devem ser 
colocados apenas os materiais 
recicláveis - ou seja, plástico, 
papel, vidro e metais. 

A concessionária Ecourbis 
Ambiental é a responsável pela 
coleta de lixo comum e também 
pelo serviço de coleta seletiva 
nas zonas sul e leste da cidade. 

Opera ainda a Central Mecani-
zada de Triagem de recicláveis 
Carolina Maria de Jesus, na 
região de Santo Amaro, zona sul 
da capital. 

Lembre-se: todos os reciclá-
veis, desde que limpos, podem 
ser colocados em um único re-
cipiente, ou seja, não há neces-
sidade de separar por tipo. Essa 
separação será feita posterior-
mente nas centrais mecanizadas 
de triagem ou em cooperativas. 

Outra dica importante é não 
depositar o lixo nas calçadas 
com muita antecedência. NO 
máximo duas horas antes da 
previsão da passagem do ca-
minhão. 

Assim, evita-se que os sacos 
sejam vandalizados, arreben-
tados por animais ou levados 
pela chuva. 

Compras 
e doações

Na hora de se mudar ou de 
montar uma nova residência, 
algumas compras se mostram 
inevitáveis. Um novo fogão, um 
sofá mais adequado ao espaço 
da casa. Móveis e eletrodomés-
ticos são entregues repletos de 
embalagens: plásticas, pape-
lões...

O que fazer com todo esse 
material? Separe e envie pela 
coleta seletiva à reciclagem. 

Outra ideia, em caso de em-
balagens mais resistentes ou bo-
nitas, é guardar para reaprovei-
tamento: podem se transformar 
em embalagens de presentes, 
armazenar papeis e objetos im-
portantes etc. 

E o que fazer com o eletro-
doméstico e o móvel que não 
mais servem à nova realida-
de? De forma alguma descar-
te nas ruas ou em áreas pú-

blicas: é um crime ambiental. 
Além do mais, a solução é 

simples. Se ainda têm condições 
de uso, venda pela internet, doe 
a um amigo ou a uma institui-
ção de caridade. 

Além de garantir uso futuro 
a esses itens, dessa forma estará 
evitando novas extrações de ma-
teriais da natureza e geração der 
resíduos, prolongando o uso. 

Para os itens que não têm 
mais funcionalidade ou estão 
em mau estado de conservação, 
procure os ecopontos. Há mais 
de cem deles espalhados por 
todas as regiões da cidade. Fun-
cionam diariamente e o descarte 
é gratuito. 

Outra boa ideia é buscar 
orientação sobre o descarte 
correto junto aos fabricantes. 
Em casos de objetos de difícil 
destinação, como lâmpadas e 
baterias, que podem contaminar 
o meio ambiente, as indústrias 
precisam garantir a chamada 
“logística reversa”, ou seja, pre-
cisam garantir que tenham des-
carte ambientalmente correto. 

Reformas e 
construções

De acordo com a Prefeitura, 
cerca de 70% do entulho gerado 
diariamente na cidade é resulta-
do de pequenas reformas, obras 
feitas por pessoas físicas. 

O entulho é o resíduo gerado 
pelas atividades de construção 
civil ou de reformas, também 
chamado de Resíduo da Cons-
trução Civil (RCC). Na cidade 
de São Paulo, a lei proíbe a 
deposição de entulho em vias e 
logradouros públicos - trata-se, 
como já destacado, de um crime 
ambiental passível de multa su-
perior a R$ 18 mil reais.

A lei permite que cada imóvel 

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.

gerador encaminhe no máximo 
50kg de entulho por dia para 
ser recolhido pela Prefeitura 
através da coleta domiciliar 
convencional, desde que os 
resíduos estejam devidamente 
acondicionados, ou seja, em 
sacos resistentes e apropriados, 
geralmente vendidos em lojas de 
material, de construção. 

Em caso de maiores quanti-
dades, o munícipe também tem 
a opção de encaminhar o entu-
lho para um dos Ecopontos, que 
são unidades para o descarte 
gratuito diário de até 1m³/dia, o 
equivalente a aproximadamente 
18 sacos de entulho.

Essa também é a quantida-
de máxima permitida para o 
descarte de madeira, poda de 
árvore e grandes objetos nos 
ecopontos. Assim, se estiver 
implantando ou reformando um 
jardim, esteja também atento 
aos resíduos gerados.

Agora, é preciso � car atento: 
no caso de obras maiores, como 
a reforma completa de um imó-
vel, o gerador deve se respon-

sabilizar pelo resíduo gerado 
contratando o serviço legalizado 
das empresas transportadores 
que operam com caçambas.

Para contratar o serviço de 
caçambas é importante veri� car 
a lista das empresas cadastradas 
pela administração municipal, 
porque somente as regularizadas 
podem descartar o entulho em 
aterros de resíduos da constru-
ção civil. Assim, é garantida a 
disposição � nal ambientalmente 
adequada aos materiais.

Casa ou 
condomínio?

Outra atenção que o muní-
cipe deve ter é no caso de estar 
morando em um condomínio. 

Muitos edifícios e conjuntos 
habitacionais da cidade já con-
tam com um programa próprio 
de coleta seletiva. Ou seja, há 
alguma área dentro do condo-
mínio destinada a abrigar con-
têineres para a coleta seletiva, 
além de regras próprias para o 
descarte do lixo comum. 

Nesses casos, o morador 
pode ir levando os dois tipos de 
lixo - seco (reciclável) e úmido 
(comum, com sobras de comi-
da, rejeitos de banheiro, etc) ao 
longo da semana para as áreas 
destinadas. 

Ainda assim, é importante 
saber a data da coleta na região 
para evitar deixar o lixo por 
muito tempo na área comum do 
condomínio. 

A separação do lixo em dois 
- reciclável e comum - e a aten-
ção aos períodos e formas de 
coleta são atitudes essenciais no 
exercício da cidadania. Deixar 
a cidade mais limpa significa 
torná-la mais limpa e saudável, 
evitando inclusive a proliferação 
de animais e insetos que trans-
mitem doenças. 

As famílias - adultos e crian-
ças - aprendem a importância 
de reduzir a quantidade de re-
síduos gerada diariamente ao 
adotar essas novas atitudes, 
cuidando diretamente da saúde 
do planeta.

Metrô abriga campanha para conscientizar sobre entulho
No mês em que é celebrado 

o Meio Ambiente, parte das 
estações do Metrô recebem a 
campanha “Você é responsável 
pelo resíduo que gera”, que tem 
como objetivo conscientizar a 
população sobre a importância 
do descarte correto dos resíduos 
da construção e de outros pro-
dutos considerados lixo e entu-
lho. A iniciativa é da Associação 
Brasileira para Reciclagem de 
Resíduos da Construção Civil e 
Demolição (ABRECON).

A partir desta sexta-feira 
(3), e até o próximo dia 30, as 
estações Tatuapé, Vila Prudente, 
São Mateus, Paraíso, República 
e Luz do Metrô terão expostas 
caçambas cenográficas para 
chamar a atenção de quem passa 
por estes locais. De acordo com 

a Pesquisa Setorial Abrecon 
2020, o brasileiro gera aproxi-
madamente 500 quilos de resí-
duos da construção e demolição 
por ano.

Os descartes clandestinos e 
ilegais de lixo e entulho desva-
lorizam bairros e cidades, além 
de onerar o poder público e o 
cidadão. Para cada metro cúbico 
descartado de forma irregular, 
a prefeitura gasta aproximada-
mente R$ 150,00 para remover 
e destinar o material. É dinheiro 
do contribuinte sendo jogado 
fora, segundo dados da ABRE-
CON.

Os passageiros podem obter 
mais informações a respeito de 
como descartar corretamente o 
entulho de uma obra apontando 
o celular para o QR Code exis-

tente na lateral das caçambas. A 
Abrecon também disponibiliza 
um site (abrecon.org.br) para 
que as pessoas se informem so-
bre os locais para o recebimento 
de resíduos de forma gratuita, 
no caso de pequeno gerador, e 
outros resíduos. Para denunciar 
crimes relacionados ao descarte 
irregular de lixo e entulho é pre-
ciso ligar para o número 156 da 
prefeitura de São Paulo.

SERVIÇO
Ação de conscientização 

sobre descarte adequado de 
entulho Data: 3 a 30 de junho 
Estações:Tatuapé e República 
(Linha 3-Vermelha), São Mateus 
(Linha 15-Prata), Vila Prudente 
(Linha 2-Verde),Luz (Linha 
1-Azul), Paraíso (linhas 1-Azul 
e 2-Verde).

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

MUDANÇAS, REFORMAS, RENOVAÇÕES EM CASA 
TERMINAM COM A GERAÇÃO DE MUITOS RESÍDUOS: 
VEJA DICAS PARA AGIR CORRETAMENTE

17 DE JUNHO DE 2022PÁG. 02



17 DE JUNHO DE 2022 PÁG. 03

•SAÚDE

Prefeitura amplia testagem de Covid e dá 
continuidade à campanha de vacinação

Desde a semana passada, 
a Prefeitura passou a testar 
os contatantes, mesmo assin-
tomáticos, de pacientes que 
forem diagnosticados com 
Covid-19. Os testes poderão 
ser feitos no sétimo dia após o 
último contato com o doente, 
nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs) do município.

A medida permitirá que 
os contatos próximos das 
pessoas diagnosticadas com 
a doença possam retomar 
suas atividades, pessoais e 
profi ssionais, com mais segu-
rança, sem a necessidade de 
aguardar 14 dias.

“Neste momento, temos 
testes suficientes para am-
pliar o público elegível para a 
testagem na capital. Isso per-
mitirá maior segurança nos 
ambientes de trabalho, além 
de um melhor monitoramen-
to do cenário epidemiológico 
da doença no município”, 
diz o secretário municipal da 
Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Com a testagem, a qua-
rentena poderá ser suspensa 
após o sétimo dia, desde que 
o contato seja testado e o 
resultado do Teste Rápido 
Antígeno (TRA), realizado no 
sétimo dia de quarentena, 
seja não reagente.

A pessoa poderá retornar 
às suas atividades no oitavo 
dia, caso o resultado seja ne-
gativo, e o monitoramento 
dos sinais e sintomas deve 
ser continuado por mais sete 
dias, com manutenção de 
medidas gerais de prevenção 
e controle reforçadas.

Vacinação
Na sexta e no sábado (16, 

17 e 18), as campanhas de vaci-
nação contra Covid-19, gripe e 

multivacinação, para todos os 
públicos elegíveis, ocorrerão 
nas AMASs/UBSs Integradas, 
das 7h às 19h.  

 No domingo (19), a vaci-
nação estará disponível nos 
parques Buenos Aires, Severo 
Gomes, do Carmo, Ceret e da 
Juventude. Os postos da aveni-
da Paulista não vacinarão neste 
domingo, devido à realização 
da Parada do Orgulho LGBT.

 Todas as unidades reali-
zarão a aplicação da primeira 
dose (D1), segunda dose (D2), 
primeira dose adicional (DA1) e 
segunda dose adicional (DA2) 
contra a Covid-19. Também 
estarão disponíveis vacinas 
contra a gripe, para o público 
elegível, além de imunizantes 
da campanha de multivacina-
ção para as crianças a partir de 
seis meses de idade.  

 Na multivacinação voltada 
ao público infantil, são dispo-
nibilizados imunizantes como: 
tríplice viral (sarampo, caxum-
ba e rubéola), tetraviral (sa-
rampo, caxumba, rubéola e 
varicela), BCG, pentavalente, 
vacina inativada poliomielite 
(VIP), vacina oral poliomielite 
(VOP), pneumo 10, rotavírus, 
meningo C, meningo ACWY, 
varicela, hepatites A e B, febre 
amarela, DTP (difteria, tétano 
e coqueluche), dupla adulto, 

HPV e pneumo 23.  
 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.

 Na multivacinação voltada 
ao público infantil, são dispo-
nibilizados imunizantes como: 
tríplice viral (sarampo, caxum-
ba e rubéola), tetraviral (sa-
rampo, caxumba, rubéola e 
varicela), BCG, pentavalente, 
vacina inativada poliomielite 
(VIP), vacina oral poliomielite 
(VOP), pneumo 10, rotavírus, 
meningo C, meningo ACWY, 
varicela, hepatites A e B, febre 
amarela, DTP (difteria, tétano 
e coqueluche), dupla adulto, 
HPV e pneumo 23. 

 É válido destacar que, para 
crianças entre 5 e 11 anos de 
idade, as vacinas de sarampo 
e Covid-19 não devem ser apli-
cadas simultaneamente. Deve 
ser priorizada a imunização 
contra a Covid-19. Depois de 
15 dias pode ser aplicada a va-
cina contra o sarampo. Para a 
população em geral, acima de 
12 anos e trabalhadores de saú-
de, pode ser feita a imunização 
simultânea entre as vacinas de 
sarampo, gripe e Covid-19.   

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
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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

•CULTURA
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Casa das Rosas celebra mês do 
orgulho LGBT com “Transarau”

Junho é conhecido como 
o Mês do Orgulho LGBTQIA+ 
e para marcar esse período, 
no dia 25 de junho, sábado, a 
partir das 16h, o TRANSarau 
ocupará o jardim da Casa das 
Rosas - Espaço Haroldo de 
Campos de Poesia e Literatura 
para incentivar a apropria-
ção da fala, da escrita e da 
performance por parte dessa 
população. O espaço estará 
aberto para performances 
poéticas, bateção de cabelo 
e dança. Para participar não é 
necessária inscrição.

 O museu encerra junho 
com Morfologia da prosa con-
temporânea, bate-papo que 
conta com a curadoria de Cidi-
nha da Silva, escritora de obras 
premiadas, entre elas, Um Exu 
em Nova York (Biblioteca Na-
cional, 2019 e PNLD Literário 
2021) e O mar de Manu (APCA 
2021, melhor livro infantil). 
A atividade será online e as 
inscrições estão abertas para 
cada encontro: 28/06 (link) e 
5/07 (link).  

 No dia 28 de junho, Cidinha 
da Silva recebe Paulo Lins, 
roteirista e escritor de livros 
como Dois amores e Cidade 
de Deus, este adaptado para 
o cinema. E ela apresentará 
concepções da própria obra 
no dia 5 de julho. Sempre às 
terças-feiras, das 19h às 21h, o 
ciclo tem o título inspirado na 
tese de doutorado de Harol-

•GASTRONOMIA

do de Campos, publicada em 
livro com o nome Morfologia 
do Macunaíma. O objetivo do 
evento é reunir autores de pro-
sa da atualidade que dividirão 
referências de escrita e proces-
sos criativos. Novos encontros 
estão previstos para ocorrer 
entre agosto e novembro, a 
partir de novas curadorias.

Serviço- TRANSarau
Sábado, 25 de junho de 

2022, das 16h às 18h
Presencial, no jardim da 

Casa das Rosas, e sem neces-
sidade de inscrição

Bate-papo
Morfologia da prosa con-

temporânea - Por Cidinha 
da Silva. Terças-feiras, 28 de 
junho e 5 de julho, das 19h 
às 21h. Conversa com Paulo 
Lins Dia 28/06 -- Inscrição até 
27/06, pela internet

Encerramento com Cidinha 
da Silva. Dia 05/07 -- Inscrição 

até 4/07, pela internet. Plata-
forma: Zoom | 250 vagas em 
cada encontro. O acesso será 
enviado para o e-mail cadas-
trado na fi cha de inscrição

Restauro
A Casa das Rosas está pas-

sando por restauro. O tele-
fone atual para contato é do 
Anexo da Casa Guilherme de 
Almeida: 11 3673-1883 | 3803-
8525; ou pelo e-mail contato
@casadasrosas.org.br. Jardim 
do museu aberto de segunda 
a domingo, das 7h às 22h

SOBRE A 
CASA DAS ROSAS
A Casa das Rosas -- Espa-

ço Haroldo de Campos é um 
museu dedicado à poesia, à 
literatura, à cultura e à preser-
vação do acervo bibliográfi co 
do poeta paulistano Haroldo 
de Campos, um dos criadores 
do movimento da poesia con-
creta na década de 1950. 

Temporada Gourmet na Vila Mariana 
tem preços promocionais: até R$ 49,90

A Temporada Gourmet tem 
como objetivo proporcionar 
experiências gastronômicas 
aos clientes, com opções de 
restaurantes, cafeterias e doce-
rias para agradar a todos os pa-
ladares. O Shopping Santa Cruz 
planejou 10 dias de evento, que 
contarão com menu especial e 
preços fi xos para que o público 
possa degustar de diferentes 
operações de gastronomia. 

“Buscamos sempre trazer 
experiências diferentes para os 
nossos clientes, como uma for-
ma de nos conectar ainda mais 
com o nosso entorno. Entende-
mos que a comida une, por isso 
a Temporada Gourmet é muito 
especial para nós. Queremos 
que nossos consumidores ve-
nham ao shopping para viver 
uma experiência gastronômica 
diferente e que possam expe-
rimentar uma ou mais opções 
dos nossos restaurantes”, ex-
plica Alexandro Tedesco Rigon, 
Gerente de Marketing do Shop-
ping Metrô Santa Cruz. 

As operações do empre-
endimento serão divididas em 
três segmentos, e três diferen-
tes valores, são eles: Restau-
rantes com serviço (entrada + 
prato principal + sobremesa) 
por R$49,90; Restaurantes 
localizados na Praça de Alimen-
tação (comidas rápidas e fast 
food) por R$26,90; e Cafeterias 
e sobremesas (que incluem 
doces, sorvetes, café etc.) por 
R$10,90. 

São mais de 10 operações 
participantes da ação para 
agradar a frequentadores do 
espaço, entre eles Outback 
Steakhouse - patrocinador 
da Temporada Gourmet -, La 
Guapa – famoso restaurante 
de empanadas da chef Paola 
Carosella – McDonald’s, Pada-
ria B.Lem, Rei do Mate, entre 
outros.

Algumas opções de pratos 
são: 

◆ Salada Caesar + Pasta Pri-
mavera ou Chicken Fingers 
Jumbo + Cake Aussie Way – 
Outback – por R$49,90; 

◆ 2 empanadas + Bebida 
soft (água ou refrigerante) – La 
Guapa – por R$26,90; 

 ◆ Big Mac + Batata Grande 

+ Bebida 500ml – McDonald’s 
- por R$26,90; 

◆ Pastel de nata + café ex-
presso – B.Lém – por R$10,90; 

◆ Café Expresso Pequeno + 
Pão na Chapa – Rei do Mate – 
por R$10,90. 

Para aproveitar os bene-
fícios o cliente precisa soli-
citar nos restaurantes a op-
ção de prato promocional 

d a  Te m p o r a d a  G o u r m e t . 

Serviço 
Data: de 20 a 30 de junho 
Local: Shopping Santa Cruz 

- R. Domingos de Morais, 2564 
- Vila Mariana

M e n u s  d o s  r e s t a u r a n -
tes: www.shoppingmetro.
com.br/eventos/temporada-
gourmet-2022 
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Futuro Museu Água busca apoio
A Associação dos Enge-

nheiros da Sabesp – AESabesp 
promoveu recentemente um 
encontro online sobre o Mu-
seu Água, projeto que deve 
ser implantado na Vila Ma-
riana, em imóvel histórico 
localizado na esquina da Rua 
França Pinto com a Avenida 
Pedro Álvares Cabral, ao lado 
do Museu de Arte Contempo-
rânea (MAC/USP). 

A iniciativa pretende esti-
mular o interesse das pessoas 
pela história do saneamento, 
a criatividade e o envolvimen-
to da sociedade na preserva-
ção e uso racional da água.

Intitulado “Museu Água: 
travessias e ancoragens”, o 
webinar está disponível no ca-
nal do YouTube da AESabesp 
para quem quiser assistir ou 
rever.

O evento foi moderado 
por Ester Feche, diretora so-
cioambiental e cultural da 
AESabesp. “É fundamental 
trazer o contexto da cons-
trução participativa que está 
sendo feito o Museu e todo 
o projeto de apoio a esse 
grande projeto, que envolve 
conhecimentos muito especí-
fi cos que fogem um pouco da 
engenharia”, enfatizou.

Os convidados para o en-
contro foram Daniela Vice-
domini Coelho, museóloga 
da Base7 Projetos Culturais; 
Viviana Borges, presidente 
do Conselho Deliberativo da 
AESabesp e coordenadora do 
projeto cultural Museu Água; 
e Américo de Oliveira Sam-
paio, engenheiro sanitarista 
e ambiental, que infelizmente 
faleceu dois dias depois do 
encontro. 

Ele era coordenador do 
Grupo de Trabalho da cura-
doria do Museu e deixa como 
legado sua dedicação, conhe-
cimento e engajamento, que 
permanecerão como parte do 
Museu Água e da história da 
AESabesp.

Em sua participação no 
webinar, Américo Sampaio 
contou sobre sua experiência 
trabalhando no roteiro cura-
torial do Museu Água. “No 
projeto, definimos alguns 
grandes módulos que farão 
parte da exposição perma-
nente do museu, e terá ex-
posições temporárias. Entre 
eles, esta parte histórica, que 
agora está subdividida entre 
dois temas: a origem da água 
no universo, sistema solar e 
terra (…), e primeiras grandes 
civilizações, com a sedentari-
zação do ser humano”.

Américo comentou que 
também trabalhou em um 
módulo sobre as mudanças 
climáticas e em uma parte so-
bre as principais tecnologias 

da água na história, “tecno-
logias que revolucionaram a 
gestão da água no mundo, 
que signifi caram uma ruptura, 
um novo paradigma tecnoló-
gico”, frisou.

A museóloga Danie la 
Vicedomini Coelho trouxe 
reflexões sobre os tópicos: 
museologia; museus; planos 
museológicos; e “cruzar es-
ses tópicos com o Museu 
Água, fazer essas travessias 
e ver onde nós ancoramos 
nesse processo”. Segundo 
ela, “esse é um projeto muito 
grande, de grande respon-
sabilidade, mas também de 
muita poesia, que envolve 
muita poesia e discussões 
intermináveis”.

“O que a gente pensou 
e queria para o museu era 
sair do técnico, usando uma 
linguagem que as pessoas 
entendam”, afi rmou Viviana 
Borges. “O museu poderia 
ser um grande instrumento 
de comunicação porque pos-
sibilitaria a refl exão. Estamos 

•HOMENAGEM

de forma permanente.
Em fevereiro de 2019 assu-

miu a Subprefeitura Jabaquara 
fazendo com que se torne 
uma das melhores gestões de 
zeladoria da cidade.

Em 2020, eleito Vereador 
da cidade de São Paulo e em 
2022 reeleito Presidente da 
Comissão do Idoso e de Assis-
tência Social para continuar o 
trabalho e ser representante 
da população e ser missionário 
do povo paulistano em defesa 
de todos.

Jornais de bairro
Arnaldo Faria de Sá sem-

pre foi um defensor da mídia 
regional. Em outubro de 2019, 
fez questão de marcar pre-
sença em evento da Associa-
ção de Jornais e Revistas de 
Bairro de São Paulo - a Ajorb, 
que valorizava o trabalho dos 
veículos de diferentes bairros 
que mantinham sua circulação 
periódica comprovada. 

Na ocasião, defendeu que 
o trabalho dos jornais de bair-
ro junto às comunidades preci-
sa ser valorizado. Para ele, as 
mídias online complementam 
mas não substituem o traba-
lho dos jornais e revistas de 
bairro, que trazem as reivin-
dicações populares. “O poder 

público não pode deixar de dar 
a devida atenção ao trabalho 
de vocês. Vou sempre ressal-
tar isso dentro da Prefeitura”, 
garantiu.

Faria de Sá se lembrou de 
vários momentos de sua his-
tória pessoal e carreira política 
em que pode desenvolver 
ações a partir de demandas 
feitas por veículos regionais 
da cidade. 

“Seja como secretário de 
Governo, secretário de Espor-
tes, deputado federal ou agora 
como subprefeito, foi muitas 
vezes por meio dos jornais 
de bairro que pude agir para 
atender demandas da socie-
dade”, apontou, trazendo vá-
rios exemplos de problemas e 
riscos de degradação urbana 
que foram evitados porque ele, 
como representante do poder 
público, pode levar adiante 
queixas da sociedade expressas 
pelos jornais e revistas de bairro. 

Além de ter iniciado sua vida 
profissional como office boy, 
Arnaldo também relatava que 
distribuía, na região do Jaba-
quara, seu principal reduto elei-
toral e sede de seu escritório 
político, o jornal São Paulo Zona 
Sul que, na década de 1960, 
era entregue aos domingos. 

Faleceu o vereador e ex-deputado 
federal Arnaldo Faria de Sá

Faleceu na manhã de quin-
ta-feira, 16 de junho, o verea-
dor e ex-deputado federal Ar-
naldo Faria de Sá, aos 76 anos.

O vereador lutava contra 
um câncer e estava internado 
no hospital Vila Nova Star, por 
conta também de problemas 
cardíacos, mas contraiu Co-
vid na última semana. Com a 
saúde debilitada, precisou de 
intubação e, pela manhã desse 
feriado de Corpus Christi, não 
resistiu.

O velório e o sepultamento 
aconteceram no Cemitério Con-
gonhas, zona sul de São Paulo. 
Centenas de pessoas passaram 
por lá, entre elas o Governador 
Rodrigo Garcia, diversos depu-
tados e vereadores, lideranças 
comunitárias.  Mais de cem co-
roas de fl ores de associações, 
partidos, lideranças políticas e 
cidadãos prestavam homena-
gem ao político. 

Arnaldo deixa esposa, duas 
fi lhas e três netos. 

Histórico
Nascido em São Paulo no 

dia 30 de Dezembro de 1945. 
Iniciou sua carreira profi ssional 
como offi  ce-boy, é contabilis-
ta, advogado e professor.

Foi Deputado Federal por 8 
mandatos. Em 1993 foi Secre-
tário Municipal de Esportes e 
de Governo da cidade.

Coordenador e um dos fun-
dadores da Frente Parlamen-
tar em Defesa da Previdência 
Pública,foi um dos principais 
defensores dos aposentados 
e pensionistas do serviço pú-
blico e do INSS durante as vo-
tações das reformas das Pre-
vidências dos governos FHC.

Desde o primeiro mandato, 
reconhecido como o deputado 
dos aposentados, pensionistas 
e idosos, causa a que se dedica 

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de JESUS. 
Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recor-
reram à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim dignai-vos interpor, em meu favor, 
vossa valiosa intersseção perante Deus, para que conceda viver e morrer como verdadeiro 
cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de (esclarecer a graça desejada). Rezar 
três Ave Maria, em honra ao Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção. G. V.

passando agora por uma fase 
muito frágil de comunicação, 
tudo parece muito superfi-
cial, então precisamos desses 
especialistas, para transfor-
mar isso em conhecimento e 
conteúdo profundo de uma 
forma fácil, simples, que as 
pessoas consigam assimilar, 
refletir e concluir sozinhas 
sobre as ações e espaços”, 
considerou.  

Sobre o Museu Água
A Instituição cultural será 

dedicada à preservação e difu-
são do patrimônio cultural do 
Saneamento Básico no Estado 
de São Paulo, buscando cons-
cientizar a população acerca 
do desenvolvimento e impor-
tância do saneamento am-
biental, articulando pesquisa, 
preservação e comunicação 
e promovendo a integração 
social e a cidadania. A ideia 
é ser um espaço interativo, 
com exposições permanentes 
e temporárias, além de uma 
nova área de lazer e cultura 
na cidade.

Como apoiar 
Para contribuir com o Mu-

seu Água, é simples. Basta 
definir o valor da doação e 
entrar em contato com a AE-
Sabesp por meio do e-mail 
museuaguasp@aesabesp.
org.br ou no telefone (11) 
97515-4627, com Paulo Olivei-
ra, gerente de Comunicação e 
Marketing da Associação.

Após confirmação, rea-
lize o depósito na conta do 
projeto, aberta em nome do 
Instituto Pedra, parceiro da 
AESabesp e responsável pelo 
Projeto de Restauração das 
construções históricas do 
complexo do Museu Água. 
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Prefeitura quer requalifi car orla da Guarapiranga
A Prefeitura de São Paulo, 

por meio da Secretaria de 
Governo, lançou duas propos-
tas para requalifi car a orla da 
Represa Guarapiranga e in-
centivar o turismo ecológico e 
náutico na Zona Sul da cidade, 
onde estão localizados os dois 
principais reservatórios de 
água da cidade e mananciais. 
Para atingir esses objetivos, 
a gestão municipal vai con-
ceder 7 parques na orla da 
Guarapiranga e fazer uma PPP 
(Parceria Público-Privada) que 
prevê a exploração do Santa 
Paula Iate Clube em troca da 
reforma e reativação do com-
plexo náutico abandonado 
pelo menos desde o início da 
década de 80.

Os parques incluídos no 
projeto de concessão são o 
Guarapiranga, Barragem da 
Guarapiranga, Praia do Sol, 
Linear Castelo, Linear Nove 
de Julho, Linear São José e o 
novo parque Praia São Paulo. 
O prazo de exploração é de 25 
anos e prevê a realização de 
investimentos em até 48 me-
ses da assinatura do contrato 
na recuperação do patrimô-
nio ambiental dos parques, 
caminhos, edifi cações, mobi-
liário e sinalização.

Também consta da propos-
ta a construção de píeres náu-
ticos para facilitar a parada, 
embarque e desembarque nos 
parques pela represa. O objeti-
vo é estimular a consolidação 
de um roteiro náutico, que in-
terligue os parques pelo modal 
aquático e promova o turismo 
nas atrações existentes no 
entorno e na orla da represa.

A qualidade dos serviços 
prestados pelo parceiro priva-

do será avaliada mensalmen-
te por indicadores de desem-
penho, aferidos por entidade 
independente e pela opinião 
dos próprios usuários.

Todo regramento dos par-
ques será readequado confor-
me Plano Diretor dos Parques 
da Guarapiranga, que deverá 
ser respeitado integralmen-
te, favorecendo os múltiplos 
usos, convívios e respeito 
ambiental. Considerando as 
diretrizes, as atribuições e as 
novas possibilidades de servi-
ços que constam do projeto 
de concessão, o futuro res-
ponsável deverá investir cerca 
de R$ 21 milhões, além dos 
R$ 468 milhões que, projeta-
-se, serão gastos em custeio 
nos 25 anos de operação. A 
futura concessionária terá de 
compartilhar com o município 
entre 1% e 6% da receita aufe-
rida, a depender do patamar 
de faturamento.

Educação ambiental 
Os responsáveis pela ges-

tão dos parques da Guarapi-
ranga terão, também, de de-
senvolver novos serviços, que 
incluem programação cultural 
voltada à promoção e uso 
público dos parques, criação 
de estruturas turísticas – tor-
res de observação, decks de 
lazer, funicular e passarelas 
para promover o ecoturismo 
e educação ambiental. Es-
tão previstas a instalação de 
apoio aos visitantes e a im-
plantação de um novo parque 
na área para preservar a Mata 
Atlântica remanescente e, as-
sim, evitar invasões e outras 
irregularidades. 

Além disso, o projeto pre-
vê o desenvolvimento de dois 

programas de valorização do 
meio ambiente: Parque Esco-
la, com a implantação de dois 
centros e um núcleo de edu-
cação ambiental para cursos 
de formação e atividades de 
aprendizagem e sensibiliza-
ção ambiental, visitas guiadas 
com grupos para conheci-
mento da fauna e da flora 
endêmicas; e o Programa de 
Requalificação Ambiental, 
que inclui a remoção de lixo 
nos corpos hídricos dos par-
ques, implantação de ecobar-
reiras, contenção de erosão 
de taludes e assoreamento, 
plantio de mudas e a retirada 
de algas das margens.

Turismo náutico
A outra iniciativa em curso 

é o projeto de Parceria Públi-
co Privada (PPP) para refor-
ma, restauro, conservação 
e manutenção do complexo 
Santa Paula Iate Clube. Esse 
equipamento é composto 
pelo edifício sede e a garagem 
de barcos na área da represa, 
que são conectados por uma 
passagem subterrânea na 
Avenida Atlântica.

Para a execução desse 
projeto está prevista a desa-
propriação da área, cuja pro-
priedade é privada, e as res-
ponsabilidades serão compar-
tilhadas entre o poder púbico 
e o futuro concessionário. A 
parceria terá um prazo de 30 
anos e envolverá a realização 
de investimentos no prazo de 
até 4 anos da data do licencia-
mento para a recuperação do 
patrimônio histórico, requali-
fi cação e implantação de nova 
infraestrutura.

O futuro parceiro privado 
poderá explorar comercial-

mente o restante do edifício 
que não for utilizado para ser-
viços públicos. A indicação, de 
modo referencial, é que sejam 
implantados um hotel, galeria 
de serviços e restaurantes, 
além de um possível local 
para eventos e exposições 
interativas.

Serviços públicos
Estão previstas a implan-

tação do CTEC Guarapiranga 
(Complexo Turístico, Educa-
cional e Cultural da Guarapi-
ranga) na área e edifi cações 
do antigo clube, que serão 
requalifi cadas. O atual Edifício 
Sede do conjunto receberá 
um centro educacional (Cen-
tro de Formação de Compe-

tências Profissionais Bruno 
Covas) e um TEIA (coworking 
público).

O CE Prof Bruno Covas 
será um equipamento voltado 
à oferta de cursos de nível 
superior com, no mínimo, 
1.680 vagas gratuitas. São 
referenciados os eixos tec-
nológicos de Gastronomia, 
Recursos Naturais, Turismo 
e Tecnologia, que podem ser 
ajustados de acordo com a 
demanda local. A proposta é 
ampliar a oferta de ensino su-
perior nessa região da cidade 
e potencializar a ocupação e 
ativação de um espaço atual-
mente abandonado.

Na Garagem de Barcos, es-

trutura tombada e de autoria 
dos arquitetos Vilanova Arti-
gas e Carlos Cascaldi, serão 
implantados um espaço para 
exposições culturais de aces-
so gratuito e um restaurante 
escola com atendimento ao 
público em geral. Em com-
plemento, a área verde exis-
tente será convertida em um 
parque público de 30 mil m² 
para utilização da população 
e apreciação da represa.

Da mesma forma que de-
talhado no projeto anterior, 
a qualidade dos serviços pres-
tados pelo parceiro privado 
será avaliada por entidade 
independente e por pesquisa 
de opinião.


