
23 DE DEZEMBRO DE 2021 - ANO 62 - NO 3.056Telefone/WhatsApp: (11) 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br

Sabia que é possível oferecer uma 
refeição caprichada como presente? 
Rede tem “gift card” disponível
Página 4

Imunossuprimidos poderão 
tomar quarta dose após 4 meses

Página 3

Zona Sul paulistana agora tem 
uma Casa da Capoeira, para 
difundir esporte e cultura

Hospital São Paulo recebe recursos

O Ministério da Saúde 
anunciou, essa semana, que 
o prazo para tomar dose de 
reforço - para quem já tomou 
duas vezes qualquer imu-
nizante - foi reduzido para 
quatro meses. E divulgou 
uma novidade: imunossupri-
midos poderão tomar ainda 
uma quarta dose da vacina 
contra Covid, quatro meses 
após terem tomado a dose de 
reforço. A dose infantil ainda 
não tem calendário P����� 3
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É inegável a importância 
do Hospital São Paulo, uni-
dade de ensino sediada na 
Vila Clementino e ligada à 
Escola Paulista de Medicina 
da Universidade Federal de 
São Paulo. Há quase um 
século o HSP atende de 
modo universal e gratuito 
pacientes vindos de todo 
o Estado, de todo o país. 
E na pandemia, esse papel 
fi cou ainda mais evidente. 
Mas, paralelamente, os 
recursos vem diminuindo 
nos últimos anos e a crise 
econômica só fez aumen-
tar o número de pessoas 
buscando atendimento ali. 
A falta de insumos foi tema 
de reportagens nas últimas 
semanas e, na sexta passa-
da, 18, o Hospital recebeu 
repasses da secretaria de 

Estado da Saúde. P����� 2

Que este Natal nos relembre que os momentos 

mais importantes são aqueles marcados por 

simplicidade, sorrisos e proximidade 

entre pessoas que se amam

Piscinas públicas 
reabrem para o verão

A Prefeitura anunciou 
essa semana a reabertura das 
piscinas públicas de clubes 
municipais, com a chegada 
do verão. Entretanto, nem 
todas as unidades já estão re-
cebendo público e a promes-

sa é de que em breve outros 
clubes também terão suas 
piscinas reabertas. Pela re-
gião, Ibirapuera, Vila Guarani 
e Cambuci estão na lista dos 
clubes que já recebem quem 

quer se refrescar. P����� 5
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Rodízio está suspenso 
até 14 de janeiro/2022

Desde segunda, 20 de de-
zembro, o rodízio municipal 
de veículos de passeio (auto-
móveis) da cidade de São Pau-
lo está suspenso. A suspensão 
vale até o dia 14 de janeiro. 
Continua valendo normalmen-
te o rodízio de placas para 
veículos pesados (caminhões) 
e as demais restrições: Zona 
de Máxima Restrição à Circu-
lação de Caminhões (ZMRC) e 
a Zona de Máxima Restrição 
ao Fretamento (ZMRF).

O rodízio restringe a cir-
culação de veículos no Anel 
Viário da Cidade nos períodos 
da manhã, das 7h às 10h, e 
da tarde, das 17h às 20h. Às 
segundas-feiras não podem 
circular nessa região veículos 
com os finais de placa 1 e 2; 
terças-feiras, com final 3 e 
4; quartas-feiras, o rodízio 
vale para as placas de fi nal 5 
e 6; quinta-feira, fi nais 7 e 8; 
e sexta-feira não circulam os 
veículos placas de fi nal 9 e 0.

Durante o rodízio, os ve-
ículos ficam impedidos de 

circular no Centro Expandido, 
incluindo as vias que delimi-
tam o chamado Minianel Viá-
rio, formado pelas marginais 
Tietê e Pinheiros, avenidas 
dos Bandeirantes e Afonso 
D´Escragnole Taunay, Comple-
xo Viário Maria Maluf, aveni-
das Tancredo Neves e Juntas 
Provisórias, Viaduto Grande 
São Paulo e avenidas Profes-
sor Luís Inácio de Anhaia Melo 
e Salim Farah Maluf.

“Transitar em locais e ho-
rários não permitidos pela 
regulamentação prevista no 
Código de Trânsito Brasileiro 
implica infração de trânsito 
de nível médio, resultando em 
multa no valor de R$ 130,16 e 
acréscimo de 4 (quatro) pon-
tos no prontuário do moto-
rista”, informou a Secretaria 
Municipal de Mobilidade e 
Trânsito, da prefeitura de São 
Paulo.

Para informações de trân-
sito, ocorrências, reclama-
ções, remoções e sugestões, 
ligue 156.

•SAÚDE

Hospital São Paulo recebe recursos 
transferidos pelo Governo do Estado

Paulista de Medicina da Uni-
versidade Federal de São Pau-
lo (UNIFESP). O valor soma R$ 
6 milhões para complemento 
do custeio assistencial deste 
ano e outros R$ 60,9 milhões 
para 2022, por meio do pro-
grama Mais Santas Casas. O 
novo repasse representa um 
aumento superior a R$ 4,5 
milhões em relação ao valor 
anual previamente destinado 
ao Hospital São Paulo por 
meio de convênios.

“Viemos aqui hoje na UNI-
FESP para agradecer o apoio 
do Hospital São Paulo no en-
frentamento da COVID-19 e 
trazer a grande notícia do 
aumento dos repasses dos 
recursos do Governo de SP 
para a instituição, reconhe-
cendo este trabalho e dando 
mais condições da unidade 
ampliar o seu atendimento já 
a partir de 2022”, disse Rodri-
go Garcia.

Desde 2019, o Governo do 
Estado já repassou R$ 167,8 
milhões ao serviço, que re-
presentam um incremento 
superior a 37% nos recursos 
previstos pelo SUS por meio 
do teto de Média e Alta Com-
plexidade, defi nido pelo Mi-
nistério da Saúde.

O Hospital São Paulo ofe-
rece atendimento de alta 
complexidade em todas as 
especialidades, além de ser o 
hospital universitário da UNI-
FESP, oferecendo programas 
de residência médica e multi-
profi ssional. A unidade, que 
atua ainda na área de Ensino 
e Pesquisa, tem excelência 
reconhecida nacional e inter-
nacionalmente.

José Roberto Ferraro, dire-
tor-superintendente do HSP, 
enalteceu a importância do 
momento, lembrando que “o 
Hospital São Paulo cumpriu e 
segue cumprindo seu papel 

É inegável a importância 
do Hospital São Paulo, que 
oferece atendimento uni-
versal gratuito, pelo Sistema 
Único de Saúde. Ligado à 
Escola Paulista de Medici-
na Universidade Federal de 
São Paulo (EPM/Unifesp), o 
hospital localizado na Vila 
Clementino sempre recebeu 
pacientes de todo o país em 
busca de atendimento de 
referência e gratuito. Durante 
a pandemia, não poderia ter 
sido diferente. 

Mas, ao mesmo tempo, 
também são inegáveis as di-
fi culdades enfrentadas, espe-
cialmente nesse período tão 
crítico, em que os hospitais 
e postos de saúde de todo o 
país fi caram lotados. 

Nas últimas semanas, o 
Hospital foi alvo de reporta-
gens mostrando a falta de 
insumos, medicamentos e 
alimentos para atender os pa-
cientes, que em vários casos 
acabaram contando com o 
apoio dos próprios familiares 
para fornecimento desses 
itens. 

Essa semana, o vice-go-
vernador do Estado, Rodrigo 
Garcia, esteve no HSP para 
anunciar o repasse de recur-
sos. Normalmente, o Hospital 
é bancado por verbas fede-
rais, já que é ligado a uma 
universidade federal. 

Garcia autorizou o repasse 
de R$ 66,9 milhões para o 
hospital de ensino da Escola 

da melhor maneira possível, 
no combate à pandemia, ten-
do atendido mais de 28 mil 
pacientes nesse período, com 
mais de duas mil altas somen-
te de pacientes internados 
com covid-19, bem como em 
outras atuações em benefício 
do cidadão da cidade, do es-
tado e até mesmo de outras 
regiões e que, para seguir 
com sua missão, tem como 
desafi o sua sustentabilidade”.

Ferraro destacou também 
o trabalho incansável de to-
dos os profi ssionais durante o 
período de pandemia e refor-
çou a importância da chegada 
de recursos para o hospital. 
“Precisamos estar vivos para 
atender, dar assistência e se-
guir com toda a produção de 
conhecimento”.

A força e empenho dos 
profissionais da saúde na 
pandemia também foram 
destacados por Ronaldo La-
ranjeira, presidente da SPDM, 
que aproveitou sua fala para 
ressaltar a contribuição da 
entidade “com a contratação 
de mais de dois mil leitos para 
o atendimento de milhares de 
pacientes com covid-19 numa 
forte rede acadêmico-assis-
tencial de muita relevância 
para o estado de São Paulo. 
Laranjeira ainda ressaltou a 
importância da união entre 
os gestores, “de modo que 
o case da saúde no estado 
possa seguir sendo um case 
mundial”.

•TRÂNSITO
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•SAÚDE

Imunossuprimidos terão quarta 
dose de vacina contra Covid19

•ESPORTE

Casa da Capoeira vai ajudar a 
divulgar a prática do esporte

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 

Depois do “Break”, ou 
Street Dance, agora foi a vez 
de a capoeira ganhar um en-
dereço na zona sul paulistana 
para fomentar e divulgar a 
prática da atividade, que mes-
cla esporte, arte e cultura.

O próprio prefeito partici-
pou da inauguração, no sába-
do passado (18 nde dezem-
bro, da Casa da Capoeira no 
Campo Belo, na Zona Sul da 
cidade. Também participaram 
do evento o secretário munici-
pal de Esportes e Lazer, Thia-
go Milhim, chefe de gabinete 
de Esportes e Lazer, Carlos 
Vianna, e a secretária-adjunta 
de Cultura, Andrea Sousa.

Sancionado pela lei Lei 
17.588/2021, o equipamento 
não só sediará a prática do 
esporte como também terá 
como meta valorizar e divul-
gar a capoeira na cidade. 

“Este é um espaço onde 
poderemos incentivar a prá-
tica desse esporte tão impor-
tante. A capoeira, além de 
ter uma questão cultural e 
esportiva, tem também uma 
questão política de respeito à 
democracia, que conseguiu se 
manter mesmo quando houve 
uma proibição no passado”, 
disse o prefeito Ricardo Nu-
nes.

A prática da modalidade 
será incentivada com ativi-
dades em conjunto com ins-
tituições públicas, privadas 
e entidades da sociedade 
civil. O objetivo é formar in-
divíduos aptos a disseminar 
a importância histórica dessa 

quentemente, na prevenção”, 
explica o Secretario de Estado 
da Saúde, Jean Gorinchteyn.

O uso de máscaras é obri-
gatório em São Paulo desde 1º 
de julho de 2020. A partir des-
ta data, até 30 de novembro 
de 2021, as equipes do Centro 
de Vigilância Sanitária (CVS) 
estadual realizaram 536.887 
inspeções e 10.476 autuações 
relacionadas ao descumpri-
mento de normas sanitárias. 
Toda abordagem dos agentes 
é feita com foco na orienta-
ção sobre o uso correto das 
máscaras, prezando pela edu-
cação e bom senso, visando 
sobretudo à conscientização 
sobre a importância do uso da 
proteção facial para seguran-
ça individual e coletiva.

O não uso de máscaras em 
locais públicos prevê multas 
de R$ 552,71 por pessoa física 
e de R$ 5.294,38 por estabele-
cimento, conforme resolução 
estadual, pois devem prezar 
pela segurança dos seus co-
laboradores e consumidores.

Vacinação
O Estado de São Paulo tem 

hoje 78,49% da população 
com esquema vacinal com-

pleto contra Covid-19, ou seja, 
com duas doses do imunizan-
te do Butantan/Coronavac, da 
Fiocruz/Astrazeneca/Oxford e 
Pfi zer/BioNTech, além da dose 
única da Janssen. Se consi-
derada apenas a população 
adulta, SP tem hoje cerca de 
95,4% das pessoas vacinadas.

Também foi realizada em 
2021 a campanha anual de 
vacinação contra a gripe (In-
fl uenza), com o total de 13,1 
milhões de pessoas imuniza-
das, sendo 10,1 milhões delas 
pertencentes aos públicos-
-alvo. A campanha começou 
em 12 de abril e, a partir de 12 
de julho, doses foram dispo-
nibilizadas para toda a popu-
lação, e 3 milhões de pessoas 
fora dos grupos prioritários 
receberam doses.

Além da imunização, as do-
enças provocadas por vírus 
respiratórios podem ser pre-
venidas com hábitos como 
lavar bem as mãos com água e 
sabão, uso de álcool gel para hi-
gienização, manter ambientes 
ventilados e evitar o contato 
com pessoas com sintomas 
similares aos de gripe e res-
friados.

O Ministério da Saúde al-
terou a recomendação sobre 
a dose de reforço para pesso-
as com idades entre 18 e 60 
anos. Ele reduziu o intervalo 
entre a conclusão do ciclo 
vacinal e a nova dose de cinco 
para quatro meses. Segundo 
comunicado do ministério, a 
decisão foi tomada visando 
ao “aumento da proteção de 
todos os brasileiros contra a 
variante Ômicron”. 

O Ministério da Saúde tam-
bém passou a indicar uma 
nova dose de reforço, para 
além da já aplicada, para os 
imunocomprometidos, in-
cluindo transplantados, pes-
soas com HIV/AIDS e quem 
realiza quimioterapia para 
câncer. Nesses casos, a quarta 
dose deverá ser dada quatro 
meses após a terceira.]

Máscaras
Já o Governo do Estado 

de São Paulo anunciou a pror-
rogação até 31 de janeiro de 
2022 da obrigatoriedade do 
uso de máscara em espaços 
coletivos em todo o território, 
visando reforçar a proteção 
da população.

A utilização da proteção 
facial segue vigente em SP 
e será mantida em virtude 
da necessidade de manter 
hábitos preventivos e com-
plementares à vacinação, 
contribuindo para minimizar 
o impacto tanto da Covid-19 e 
suas variantes quanto do vírus 
Infl uenza, causador da gripe.

“O nosso compromisso é 
com a saúde da população. Há 
vírus respiratórios circulando e 
a máscara é uma aliada no com-
bate à transmissão e, conse-

expressão cultural que mistu-
ra luta, dança, cultura popular 
e música.

“Eu fico muito emocio-
nado de ver este sonho que 
temos há mais de 40 anos 
se tornando realidade hoje”, 
destacou o mestre de Capo-
eira e Idealizador do projeto, 
Adenilson Silva.

O acervo da Casa da Ca-
poeira contará com diversos 
materiais relativos à produção 
de peças, pesquisas, criação e 
produção de objetos relativos 
à modalidade, objetos histó-
ricos, artísticos, fotográfi cos, 
gastronômicos, e qualquer 
forma de expressão que con-
tribua para a preservação da 
capoeira.

A Casa da Capoeira irá con-
templar cerca de 300 benefi -
ciários com aulas de capoeira, 
afromix, musicalidade, fun-
cional, alongamento, artes 
marciais. A entidade realizará 
atividades voltadas para o pa-
radesporto e desporto, para 
todas as idades.

A Casa da Capoeira está lo-

calizada na Rua Sapoti, 20, na 
região do Campo Belo, zona 
sul de São Paulo. 

História da Capoeira
A história da capoeira teve 

início no século XVI, quando o 
Brasil era colônia de Portugal. 
Os africanos ao chegarem em 
terras brasileiras para traba-
lhar nas fazendas de açúcar, 
perceberam a necessidade 
de desenvolver formas de 
proteção contra a violência e 
repressão dos colonizadores 
brasileiros que usavam de 
práticas violentas e castigos 
aos escravos. 

Quando fugiam das fazen-
das, eram perseguidos pelos 
capitães-do-mato, que tinham 
uma maneira de captura mui-
to violenta. Os escravos eram 
proibidos de praticar qual-
quer tipo de luta pelos seus 
senhores de engenho. Logo, 
passaram a utilizar o ritmo e 
os movimentos de suas dan-
ças africanas, adaptados a 
um tipo de luta. Surgia assim 
a capoeira, uma arte marcial 
disfarçada de dança. 

A esperança em São Paulo 
agora é muito maior do que 
tudo que já superamos.

Capital Mundial
da Vacina
A cidade já tem 100% do  
público adulto vacinado  
com  as duas doses da vacina 
contra a Covid-19. 

Mas a pandemia ainda não 
acabou. Precisamos manter os 
cuidados: usar máscaras e lavar 
as mãos sempre. 

Se você tem mais de 18 anos e 
tomou a 2ª dose há pelo menos  
4 meses, já pode tomar a  
dose adicional. 

E se você tem entre 12 e 17 anos, 
não deixe de se programar para 
a 2ª dose e completar o seu 
ciclo vacinal.

Capital Mundial
da Vacina
A cidade já tem 100% do 
público adulto vacinado 
com 
contra a Covid-19. 

Mas a pandemia ainda não 
acabou. Precisamos manter os 
cuidados: usar máscaras e lavar 
as mãos sempre. 

Se você tem mais de 18 anos e 
tomou a 2ª dose há pelo menos 
4 meses, já pode tomar a 
dose adicional. 

E se você tem entre 12 e 17 anos, 
não deixe de se programar para 
a 2ª dose e completar o seu
ciclo vacinal.

Baixe o App 
e-saúdeSP 
e saiba mais
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•GASTRONOMIA

•TURISMO E LAZER

Zoológico e Botânico já operam sob 
concessão privada e abrem nas festas
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Rede de restaurantes também 
oferece cartões presente

Estar onde o cliente está. 
Assim é a estratégia da rede 
de restaurantes de temática 
australiana Outback Steakhou-
se que em um movimento 
pensado para proporcionar 
mais experiências inesquecí-
veis, acaba de aumentar sua 
atuação com gift cards físicos 
no país. E após entrar no Car-
refour, anuncia a expansão 
dentro do varejo chegando 
também ao Big, Lojas Ame-
ricanas, Posto Ipiranga, lojas 
de conveniência, drogarias e 
outros estabelecimentos. Mas 
o reforço dos canais de vendas 
presenciais de vale-presentes 
não aconteceu apenas nos 
pontos de venda varejistas: a 
rede de restaurantes também 
repaginou sua plataforma 
de vendas dos vales virtuais 
para uma melhor experiência 
de compra onde e quando os 
consumidores quiserem. 

Lançado em dezembro 
de 2020, o Gift Card físico do 
Outback no varejo já celebra 
evolução. Em seis meses, a mo-
dalidade já representava 6% do 
faturamento da categoria de 
Gift Cards da marca. Com a ex-
pansão dos pontos de vendas, 
a expectativa é que a venda 
dos cartões físicos no varejo 
tenha representatividade de 
10% até o fi nal de 2022. Levan-
do em consideração a venda 
no varejo somada à venda do 
cartão online feita pelo próprio 
Outback, a expectativa é um 
crescimento de 30% no fatura-
mento da modalidade de gifts 
da marca em 2022 comparado 
à 2021. “Estamos reformulando 
toda a experiência dos Gift Car-
ds do Outback para trazer mais 
praticidade tanto na compra 
quanto na utilização por parte 
de nossos consumidores. So-
mos pioneiros na modalidade 
no Brasil e queremos crescer 
oferecendo sempre um alto 
padrão para o nosso público, 
que já conhece nossos vales, 
mas que agora ganha mais op-
ções de compra, seja de forma 

online ou no varejo.”, afirma 
Andréa França, gerente de 
Consumer Insights e Produtos 
Digitais da Bloomin’ Brands, 
grupo detentor da marca Out-
back no Brasil. 

Na prática, ambos os mo-
delos funcionam como um 
cartão de crédito, no qual o 
cliente utiliza o valor em qual-
quer Outback físico do Brasil 
para viver uma experiência 
ou comemorar as festas de 
fi m de ano. Basta apresentar 
o número do cartão na hora 
de pagar a conta e o saldo 
do presente será automati-
camente abatido. “Acredita-
mos que estamos criando um 
novo hábito de consumo nos 
brasileiros, já que a prática é 
bem conhecida e aceita em 
outros países. Enxergamos 
um potencial enorme aqui e 
estamos animados com este 
novo produto para atender 
ao consumidor e trazer uma 
nova fonte de receita para a 
companhia”, fi naliza Andrea. 

O Gift Card Físico do Outba-
ck é o primeiro vale-presente 
do segmento de restaurantes 
no Brasil e pode ser encon-
trado no Carrefour, Big, Lojas 
Americanas, Posto Ipiranga, lo-
jas de conveniência, drogarias 
e outros estabelecimentos. Já 
são mais de 2 mil pontos de 
venda pelo país, para que o 
cliente possa adquirir e levar 
para casa, em valores que vão 
de R$ 50 a R$ 300. 

Já o Gift Card Virtual é uma 
opção online e funciona da 
mesma forma que o físico, 
tendo como diferença a pra-
ticidade em comprar, receber 
as informações, e compartilhar 
com presenteados, sem ter 
que sair de casa. É possível 
adquirir a modalidade pelo 
site, escolher o valor que de-
seja, recebendo a numeração, 
senha e validade, tudo pelo 
e-mail cadastrado. 

O Outback Steakhouse pos-
sui 122 restaurantes no Brasil e 
está presente em 49 cidades, 
16 estados brasileiros e no Dis-
trito Federal. No mundo está 
em 23 países nas Américas, 
Ásia e Oceania. O primeiro 
restaurante no País foi inaugu-
rado na Barra da Tijuca, no Rio 
de Janeiro, em 1997. 

Na região, conta com uni-
dades nos Shopping Centers 
Metrô Santa Cruz, Plaza Sul, 
Pátio Paulista e ao lado do 
Shopping Ibirapuera. 

Com seus cortes de carne 
especiais e aperitivos icôni-
cos como a Bloomin’ Onion, 
o Outback caiu no gosto do 
brasileiro pela qualidade e sa-
bor marcante da sua culinária, 
somados à descontração no 
atendimento e às instalações 
aconchegantes. Inspirado na 
Austrália, o restaurante enfa-
tiza vários aspectos da cultura 
australiana, como esporte, 
pontos turísticos, paisagens 
icônicas, tradições e lazer. 

Jardim Botânico, Zoo Sa-
fari e Zoológico, incluindo a 
atração Mundo dos Dinos-
sauros, estarão todos abertos 
nos dias 24, 25, 31 e 1 de janei-
ro. Só o Botânico que fecha 
às segundas, mas os demais 
parques são uma boa pedida 
para um programa ao ar livre, 
em família, nesse fi m de ano.  
E atenção: nos dias 24 e 31, 
os parques fecham uma hora 
mais cedo. 

Uma das atrações mais 
interessantes da atualidade 
é o jovem leão Dacar (foto 
acima), com dois anos, que 
começa a ganhar juba. 

Crianças até 5 anos de ida-
de e pessoas com defi ciências 
têm acesso gratuito de forma 
permanente. Para os demais, 

O valor para o passeio 
no Botanico (de terça a do-
mingo), onde é possível con-
templar a natureza, visitar o 
Jardim dos Sentidos, fazer 
piqueniques ao ar livre, é de 
R$ 10 (meia a R$ 5)

Para o Zoo Safari, o valor 
é de R$ 45 ( meia a R$ 22,50) 
e a visitação é feita de carro. 

Já para o Zoológico, os 
preços variam entre R$ 55 
(só o Zoo, com meia a 27,50) 
e R$ 75 (incluindo o passeio 
Mundo dos Dinossauros)

Para ter todas as infor-
mações sobre os horários, 
ingressos, política de meia 
entrada ou gratuidade, esta-
cionamento, visite o novo site 
do Zoo: zoologico.com.br. A 
compra de ingressos (exceto 
zoo Safári) também é feita 
online.

Zoológico
O Zoológico de São Paulo 

abriu suas portas em 1958, 
com pouco mais de 400 ani-
mais. Hoje, a população é de 
mais de 1.500 animais, entre 
aves, répteis, mamíferos, an-
fíbios e invertebrados. A visita 
no Zoo permite conhecer 
animais raros e extremamen-
te ameaçados, como oran-
gotango, tigre-de-bengala, 
mico-leão-preto, rinoceronte-
-branco, onça-pintada, den-
tre outras espécies, além de 
compreender o papel dos 
zoológicos na conservação 
da natureza. Inserido no Par-
que Estadual das Fontes do 
Ipiranga (PEFI), o Zoológico 
de São Paulo também é lar 
para muitas espécies nativas 
da Mata Atlântica.

Mundo Dinossauro
Animais da Era Mesozóica, 

dividindo espaço com os da 
Era atual, a Cenozóica. Tira-
nossauro Rex, Pterodátilos, 
Mamenquissauro e outros 
posicionados em meio à Mata 
Atlântica do Zoo, com uma 
distância assustadoramente 
próxima, capaz de se fazer 
ouvir as respirações e grunhi-
dos dos gigantes em tamanho 
real e vivenciar a rotina desses 
animais pré-históricos que 
despertam tanta curiosidade.

A novidade é que agora os 
visitantes poderão se divertir 
mais ainda em meio a esse ce-
nário pré-histórico! O Mundo 
dos Dinossauros apresenta 
seis novos brinquedos temá-
ticos destinados ao público 
infantil que podem ser adqui-
ridos à parte na bilheteria do 
parque.

Zoo Safari
Inaugurado em 2001, o 

Zoo Safári está localizado ao 
lado do Zoológico de São Pau-
lo. Em uma área de 80.000 m², 
dezenas de animais silvestres 
são apresentados ao público 
num percurso de aproximada-
mente 2,9 km. A estrutura do 
parque permite observar de 
perto cervos, macacos-prego, 
macacos-aranha, avestruzes, 
camelos, lhamas, girafas e ou-
tros animais da fauna nativa e 
exótica.

Só é possível visitá-lo com 
veículo próprio e os ingressos 
são vendidos no local. 

Jardim Botânico
Uma Unidade de Preser-

vação onde você poderá co-
nhecer mais sobre as plantas 
e fi car em contato com a na-
tureza. Os Jardins Botânicos 
têm um papel fundamental 
na conservação de espécies, 
na realização de pesquisa 
científi ca, no desenvolvimen-
to sustentável e na realização 
de práticas educativas que 
permitem a construção de 
novos conhecimentos, o des-
pertar de valores e emoções 
e conexão de pessoas com a 
natureza.

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

SEBO DO JOÃO BAURU
Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

instrumentos musicais 

CONCEIÇÃO JOIAS

PAGAMOS À VISTA 
EM DINHEIRO

5016-3037
9 8161-3019

DÓLAR
EURO

PRATA
BRILHANTES

RELÓGIOS SUÍÇOS
PLATINA E JOIAS EM GERAL

PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA 
EURO

PRATA
BRILHANTES

RELÓGIOS SUÍÇOS
PLATINA E JOIAS EM GERAL

COMPRO
OURO

AV. ENG. ARMANDO DE A. PEREIRA, 989
METRÔ CONCEIÇÃO

AO LADO DO HABIB’S AO LADO DA ESTAÇÃO CONCEIÇÃO

HORÁRIO: terça a domingo, das 18h00 às 23h00
Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
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)
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ORAÇÕES
Oração à Santa Clara

Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo com tua vida de 
pobreza e oração, fazei que entregando-nos confi antes 

à Providência do Pai Celeste, no inteiro abandono, 
aceitemos serenamente sua Divina Vontade. Amém.

 Rezar 9 dias com 1 velas acesa 1 Ave Maria e,
 no último dia, deixar a vela acesa até o fi m. 

Fazer 3 pedidos, 2 impossíveis e 1 de negócios.
L. G.

IMÓVEIS
LOCAÇÃO

CASA - R$ 1.350
Sala, quarto, cozinha, banheiro, 

área de serviço
Uma vaga de garagem 

MAIS 
Uma área livre de 28 metros 

quadrados.
Rua Isabel Monteiro.

Aluguel 1.350,00 e mais nada.

 Inf.: (11) 9 96 90 32 35

Casas de repouso

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Instituto Futuros Craques - IFC - Praça Barão de Japurá, 183 

– CNPJ 08.584.691/0001-20 -
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O INSTITUTO FUTUROS CRAQUES - IFC, entidade civil sem fi ns lucrativos, 
com sede nesta capital, à Praça Barão de Japurá nº 183, inscrita no CNPJ sob o 
nº 08.584.691/0001-20, IE nº isenta, representada por seu presidente GUSTAVO 
HENRIQUE SILVA BRACCO, vem convocar os seus diretores e associados para a 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, para a seguinte fi nalidade:

1. Leitura e aprovação da ata da Assembléia anterior;
2. Aprovação do balanço, Demonstrações Financeiras e todas as contas 

correspondentes ao ano calendário de 2021;
3. Eleição da Diretoria Executiva para o mandato a ser iniciado em 08 de 

março de 2022 a 07 de Março de 2026;
4.Eleição dos membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para o mandato a 

ser iniciado em 08 de março de 2022 a 07 de Março de 2026;
5. Assuntos Gerais.

A ser realizada em sua sede, Praça Barão de Japurá, nº 183 no dia 30/01/2022 às 
20:00hrs em primeira convocação e às 20:30hrs em segunda e última convocação 

com quórum existente. Esse edital será também fi xado na sede da entidade.
São Paulo, 05 de Dezembro de 2021.

GUSTAVO HENRIQUE SILVA BRACCO
    PRESIDENTE

EDITAIS
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Piscinas de vários clubes municipais 
já estão reabertas. Confi ra!

O verão chegou às 12h59 
do dia 21 de dezembro. E com 
ele, dias bonitos e de altas 
temperaturas. Embora a pre-
visão para os próximos dias 
ainda oscile, tanto em tempe-
ratura quanto em chuvas, a 
expectativa é de que a estação 
venha para aquecer os dias 
paulistanos. 

Paralelamente, as ativi-
dades físicas e de lazer em 
áreas abertas continuam li-
beradas e é nesse clima que 
a Prefeitura anunciou, essa 
semana, a reabertura das 
piscinas de alguns clubes 
municipais. Entre eles, alguns 
na região, como o Ibirapuera 
(Mané Garrincha) e o Vila 
Guarani (Ryuso Ogawa). O do 
Cambuci, na Lins de Vascon-
celos, é outro reaberto. 

As piscinas públicas reabri-
ram na quarta-feira (15) depois 
de um pouco mais um ano fe-
chadas devido à pandemia do 
novo coronavírus e também 
de manutenções necessárias.

A cidade de São Paulo pos-
sui 47 Centros Esportivos, sen-
do 27 com piscinas. O horário 

de funcionamento pode variar 
por conta dos horários dos 
CEs. Para utilizar as piscinas, os 
munícipes devem apresentar 
carteirinha e crianças menores 
de seis anos precisam entrar 
acompanhadas de seus pais ou 
responsável. 

Mas, atenção: o uso de 
máscara fora das piscinas é 
obrigatório para todos os usu-
ários.

Confi ra a lista das  piscinas 
que reabriram a Zona Sul: 

- Mini Balneário Ministro 
Sinésio Rocha (CE Campo Lim-
po): Rua Cibaúma, 54 - Campo 

Limpo. Telefone: (11) 5844-8822
- Balneário Carlos Joel Nelli 

(CE Ipiranga): Praça Nami Ja-
fet, 45 - Ipiranga. Telefone: (11) 
2273-1302

- CEE Riyuso Ogawa (CE 
Vila Guarani) R. Lussanvira, 
178 - Vila Guarani. Telefone: (11) 
5012-0150

- Balneário Jalisco (CE Vila 
Santa Catarina): R. Rodes, 112 
- Vila Santa Catarina. Telefone: 
(11) 5031-6097.

- CEE Mané Garrincha (CE 
Ibirapuera) Rua Pedro de To-
ledo, 1651 - Vila Clementino. 
Telefone: (11) 3396-6495

ORAÇÕES
Oração à Santa Clara

Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo com tua vida de 
pobreza e oração, fazei que entregando-nos confi antes 

à Providência do Pai Celeste, no inteiro abandono, 
aceitemos serenamente sua Divina Vontade. Amém.

 Rezar 9 dias com 1 velas acesa 1 Ave Maria e,
 no último dia, deixar a vela acesa até o fi m. 

Fazer 3 pedidos, 2 impossíveis e 1 de negócios.
E. L.

•ESPORTES

Centro Olímpico procura crianças e 
jovens para iniciar em esportes

•LAZER

IMÓVEIS
LOCAÇÃO

CASA - R$ 1.350
Sala, quarto, cozinha, banheiro, 

área de serviço
Uma vaga de garagem 

MAIS 
Uma área livre de 28 metros 

quadrados.
Rua Isabel Monteiro.

Aluguel 1.350,00 e mais nada.

 Inf.: (11) 9 96 90 32 35

“Programa Esporte de Base”, 
que visa fomentar a prática de 
modalidades esportivas com 
o objetivo de formar atletas 
de base. Ao todo serão 120 
vagas distribuídas para as se-
guintes modalidades: Basque-
te Feminino, Boxe, Futebol 
Feminino, Handebol Femini-
no, Luta Olímpica, Ginástica 
Artística, Judô, Voleibol Mas-
culino e Feminino.

As atividades esportivas 
estarão disponíveis em diver-
sas instalações multiesporti-
vas da cidade de São Paulo. 

Outra vertente que o pro-
jeto busca  é atingir a disci-
plina da mente e do corpo, 
conseguindo assim, equilíbrio 
entre a parte física e mental 
dos atletas por meio da práti-
ca de esportes.

Com isso, o objetivo é que 
os atletas do programa con-
sigam ingressar no Centro 
Olímpico de Treinamento e 
Pesquisa (COTP), equipamen-
to administrado pela Secre-
taria Municipal de Esportes e 
Lazer, e também no Clube Es-
cola, abrindo outras oportuni-
dades para os participantes. 
Vale dizer, que pessoas com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida estão aptas a parti-
cipar das modalidades.

Veja abaixo, a faixa etária 
permitida por esporte:

Basquete Feminino – 8 a 
15 anos;

Boxe – 11 as 17 anos;
Futebol Feminino - 8 a 15 

anos;
Handebol Feminino – 6 a 

15 anos;

Praticar esportes para 
manter físico e mente sau-
dáveis é importante para 
qualquer pessoa. E para isso 
existem clubes municipais 
espalhados por toda a cidade, 
que oferecem diversas moda-
lidades esportivas gratuitas. 

Mas, paralelamente, é 
preciso formar atletas pro-
fi ssionais, pessoas que desde 
jovem invistam em talento e 
se dediquem a aprimorar em 
esportes para participar de 
competições. Foi assim que 
surgiu o Centro Olímpico de 
Treinamento e Pesquisa em 
1976, ou seja, há 45 anos, 
para contribuir na formação 
de atletas de base, crianças 
e adolescentes que possam 
vir a participar de clubes pro-
fi ssionais ou mesmo das sele-
ções nacionais. 

Para quem mora na região 
de Moema e Vila Mariana ou 
bairros próximos, fi ca ainda 
mais fácil disputar uma vaga 
ali, por conta da proximidade: 
o COTP fi ca na Rua Pedro de 
Toledo, ao lado da estação 
AACD Servidor da Linha Lilás 
do metrô. 

Agora, a Secretaria de Es-
portes e Lazer (SEME), da 
Prefeitura, está iniciando o 

Luta Olímpica - 8 a 15 anos;
Ginástica Artística - 8 a 15 

anos;
Judô - 8 a 15 anos;
Voleibol Masculino e Femi-

nino - 8 a 15 anos.
Veja abaixo, o número de 

vagas permitida por esporte:
Basquete Feminino – 15 

vagas;
Boxe – 15 vagas;
Futebol Feminino – 15 va-

gas;
Handebol Feminino – 15 

vagas;
Luta Olímpica – 15 vagas;
Ginástica Artística - 15 vagas;
Judô - 15 vagas;
Voleibol Masculino e Femi-

nino - 15 vagas.
As aulas vão ter 1 hora de 

duração por turma e por mo-
dalidade, sendo duas vezes por 
semana, em dias alternados.

O programa Clube Escola 
é desenvolvido a partir das 
escolas municipais. 

Já informações sobre as 
peneiras do Centro Olímpico 
podem ser obtidas em ad
centroolimpico.org.br. O Cen-
tro Olímpico pode ser acessa-
do pela Rua Pedro de Toledo, 
1653 ou Avenida Ibirapue-
ra, 1315 - ao lado da estação 
AACD Servidor, linha Lilás. 

Casas de repouso

Odontologia

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

Outras regiões
Confira endereços e tele-

fones em prefeitura.sp.gov.br
Mini  Balneário Garcia 

D’Avila (CE Casa Verde)
Balneário Geraldo Alonso 

(CE Santana)
Mini Balneário Gastão Mou-

tinho (CE Mandaqui)
Mini Balneário Irmãos Pao-

lillo (CE Jardim Cabuçu)
CEE Alfredo Ignácio Trinda-

de (CE Jardim São Paulo)
CEE Rubens Pecce Lordello 

(CE Cambuci)
CEE José Maria Whitaker 

(CE São Mateus)
CEE Solange Nunes Bibas 

(CE Butanta)
Balneário Mario Moraes 

(CE Jardim Celeste)
CEE Edson Arantes do Nas-

cimento (CE Lapa)
Mini Balneário Espiridião 

Rosa (CE Jaguaré)
CEE Geraldo José de Almei-

da (CE Pirituba)
Segundo a Secretaria Mu-

nicipal de Esportes e Lazer, 
os demais Centros Esportivos 
que têm piscina deverão abrir 
em breve.
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R. Caramuru, 431
Praça da Árvore
Ligue: 2640-3660

@cutcolorh@cutscolor

cutecolorhair.com.br

Novo 

site

no ar

•CULTURA

Museu do Ipiranga: acompanhe o 
restauro por linha do tempo online

do tempo conta com recursos 
de acessibilidade, como libras 
e audiodescrição.

“Ao longo desses quase 
dez anos em que esteve fe-
chado, o Museu do Ipiranga 
realizou inúmeras atividades 
em diversas frentes. Agora, já 
em contagem regressiva para 
a reabertura, é fundamental 
retomarmos esta memória”, 
comenta a professora Solange 
Ferraz de Lima, presidente da 
Comissão de Cultura e Exten-
são do Museu do Ipiranga. 
“Com a linha do tempo, o 
público terá a oportunidade 
de entender em profundidade 
a trajetória deste projeto de 
restauro sem precedentes no 
Brasil, assim como as diver-
sas frentes de atuação que 
compõem o Novo Museu do 
Ipiranga”, conclui.

Todo o conteúdo foi reu-

nido por meio de um traba-
lho cuidadoso de pesquisa, 
coordenado pelas equipes 
do museu. Já a coordenação 
de pesquisa ficou por conta 
da pesquisadora Clara Sam-
paio, da equipe da Timelinefy, 
responsável pela produção. 
Para Clara, “o projeto torna 
possível uma valorização e 
consolidação da memória e 
do patrimônio, pois amplia 
o acesso a essa história. Ao 
mesmo tempo, contribuirá 
também para diversificar a 
experiência dos visitantes, que 
vão poder conhecer algumas 
das principais transformações 
passadas pelo museu ao longo 
dos últimos dois séculos.”   

A linha do tempo do Museu 
do Ipiranga é uma das diversas 
ações da programação que 
antecede a reinauguração do 
museu, marcada para setem-

O Museu do Ipiranga acaba 
de lançar uma linha do tempo 
digital, com vídeos, áudio, 
imagens e arquivos históricos. 
Por meio de uma plataforma 
interativa, é possível explo-
rar os fatos que marcaram a 
Independência do Brasil e a 
construção do Edifício-Monu-
mento, bem como a evolução 
das obras atuais de restauro e 
ampliação do local. O recurso 
permite que o usuário veja 
os bastidores do museu e o 
cuidado dispensado ao acervo 
neste período em que perma-
nece fechado.

Desenvolvida em parceria 
com a plataforma Timelinefy, 
a linha do tempo do museu é 
dividida em três momentos: 
os principais fatos históricos 
envolvendo a Independência 
do Brasil e a construção do 
museu; a cronologia das obras 
de ampliação e restauro do 
Edifício-Monumento; o cuida-
do com o acervo durante as 
obras. À medida que a obra 
avança, a linha do tempo será 
atualizada periodicamente, 
até a sua conclusão.

Por meio de recursos au-
diovisuais e ferramentas de 
conexões entre as linhas, a 
plataforma possibilita o en-
tendimento das relações entre 
eventos do passado e do pre-
sente, conectando a história 
do país, do museu, do acervo 
e das obras atuais em uma 
experiência interativa. A linha 

bro de 2022, no Bicentenário 
da Independência.

Museu do Ipiranga
Fechado desde 2013, o 

Museu do Ipiranga é sede do 
Museu Paulista da Universi-
dade de São Paulo, e seguiu 
em atividade com eventos, 
cursos, palestras e oficinas 
em diversos espaços da ci-
dade. As obras de restauro, 
ampliação e modernização do 
museu são fi nanciadas via Lei 
de Incentivo à Cultura. A ges-
tão do Projeto Novo Museu 
do Ipiranga é feita de forma 
compartilhada pelo Comitê 
Gestor Museu do Ipiranga 
2022, pela direção do Museu 
Paulista e pela Fundação de 
Apoio à USP (FUSP). 

O edifício, tombado pelo 
patrimônio histórico muni-
cipal, estadual e federal, foi 
construído entre 1885 e 1890 
e está situado dentro do com-
plexo do Parque Independên-
cia. Concebido originalmente 
como um monumento à Inde-
pendência, tornou-se em 1895 
a sede do Museu do Estado, 
criado dois anos antes, sendo 
o museu público mais antigo 
de São Paulo e um dos mais 
antigos do país. Está, desde 
1963, sob a administração da 
USP, atendendo às funções de 
ensino, pesquisa e extensão, 
pilares de atuação da Univer-
sidade. 

Saiba mais em: http://www.
museudoipiranga2022.org.br
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