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Zoológico de São Paulo ganha dois
filhotes de mico-leão-de-cara-dourada
Destruição do hábitat
original e tráfico ilegal
expuseram quatro
espécies brasileiras do
primata ao risco de
extinção

OZoológico de São Paulo apresenta
seus novos moradores, nascidos dia
19 de agosto: dois filhotes de mico-

leão-de-cara-dourada, espécie nativa da
fauna brasileira ameaçada de extinção. A
gestação durou 130 dias e, agora, vão se
juntar aos seus pais e irmãos mais velhos,
nascidos em 2003. O mico-leão-de-cara-
dourada é um primata endêmico da Mata
Atlântica. Além dele, mais três espécies são
originárias do Brasil: o mico-leão-preto, o
mico-leão-dourado e o mico-leão-de-cara-
preta, igualmente ameaçadas de extinção,
por causa do tráfico ilegal e da degradação
do hábitat original dos animais. De hábitos
diurnos, são arborícolas (vivem nas árvores) e
se alimentam de frutos, néctar, insetos,
pequenos vertebrados e gomas de árvores.
Os visitantes podem conhecer os filhotes de
terça-feira a domingo, na Alameda das Aves.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Em 47 anos, zôo 
recebeu mais de
70 milhões de
visitantes

Desde sua abertura em 1958, o
Zoológico de São Paulo recebeu
mais de 70 milhões de visitantes.
Localizado numa área de 825 mil
metros quadrados de Mata
Atlântica original, o parque preser-
va nascentes do histórico Riacho do
Ipiranga, que acolhe exemplares de
aves de várias espécies, além de aves
migratórias. Assim como o lago, a
mata abriga animais nativos de vida
livre, que formam fauna paralela.
Exibe mais de 3,2 mil animais: 102
espécies de mamíferos, 216 de aves,
95 de répteis, 15 de anfíbios e 16 de
invertebrados. Todos mantidos em
recintos e terrários amplos e seme-
lhantes ao hábitat natural. O parque
promove atividades de lazer e orien-
ta o público sobre a variedade e
diversidade da fauna.

São João da Boa Vista inaugura 
23ª Oficina Cultural do Estado

A cidade natal da pianista Guiomar
Novaes, São João da Boa Vista, ganhou a
23ª Oficina Cultural do Estado de São
Paulo. Em homenagem à instrumentista,
o espaço inaugurado no domingo foi
batizado de Oficina Regional Guiomar
Novaes. Atenderá o público de 20 muni-
cípios da região e oferecerá atividades
artísticas e culturais gratuitas: teatro,
dança, artes plásticas e cinema. As ofici-
nas culturais são administradas pela
Associação Amigos das Oficinas Culturais
do Estado. Esses espaços integram o
Projeto Viver com Arte, que oferece even-
tos gratuitos com o objetivo de formar
público e profissionais na área da cultura.

A pianista – Nascida em fevereiro de
1895, Guiomar Novaes demonstrou
talento para música desde cedo, o que
levou o governo brasileiro a lhe conceder
bolsa de estudos para o renomado
Conservatório de Paris. Aos 16 anos,

estreou como concertista em Paris e
Londres. Apresentou-se como solista com
as maiores orquestras européias. Em
1915, debutou em Nova York, tendo seu
nome festejado por admiradores em todo
o mundo. Foi condecorada em 1939 pelo
governo francês e em 1956 recebeu a
Comenda da Ordem do Mérito como
"lídima embaixatriz da arte brasileira".
Em 1977, recebeu, ainda em vida, a
homenagem de sua cidade natal com a
abertura da 1ª Semana Guiomar Novaes.
Neste mês, o evento está em sua 23ª edi-
ção, com palestras e atrações de música,
dança, cinema e teatro.

Da Agência Imprensa Oficial

SERVIÇO
A Oficina Regional Guiomar Novaes fica
na Rodovia de Acesso a SP 344, s/no –
Jardim Itália – São João da Boa Vista –
Tel. (19) 3633-7850

Orquestra Jovem Tom Jobim toca
Astor Piazzolla no Memorial

No próximo sábado, dia 24,
a Orquestra Jovem Tom Jobim
vai se apresentar com o Trio
Images, às 21 horas, no con-
certo Homenagem a Astor
Piazzolla, no Memorial da
América Latina, na Barra
Funda, capital. A entrada é
franca e o auditório oferece
876 lugares, instalações espe-
ciais para portadores de neces-
sidades especiais e sala climati-
zada. A direção do espetáculo
recomenda ao público chegar
com meia hora de antecedência. O con-
certo tem Roberto Sion na regência e a
participação dos solistas Cecília Guida,
Henrique Muller e Achille Picchi. O espe-
táculo é uma homenagem ao instrumen-
tista argentino Astor Piazzolla, que
modernizou o tango, gênero musical pro-

veniente da Argentina e do Uruguai. No
programa, estão inclusas composições
como Decaríssimo, Fuga 9 e Las Quatro
Estaciones Porteñas. 

Rogério Silveira
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SERVIÇO
Memorial da América Latina – www.memorial.org.br
Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Tel. (11) 3823-4768

Trio Images: homenagem a Piazzolla no Memorial

População de Santo André recebe
unidade móvel do poupatempo

O posto móvel do Poupatempo estará
funcionando no ABC Plaza Shopping, em
Santo André, entre os dias 19 de setembro e
1º de outubro. No local, a população poderá
solicitar emissão de documentos (RG, CPF e
carteira profissional), acesso gratuito à
Internet (E-Poupatempo) e serviços bancários
numa agência do Banco Nossa Caixa. O
coordenador do Poupatempo móvel, Otacílio
Cecchini, informa que a grande demanda

por estes serviços nas regiões leste e sudes-
te, em relação à capital, fez com que a uni-
dade escolhesse Santo André. "Recebemos
muitos pedidos de entidades locais, solici-
tando nossa presença, porque as pessoas
daqui só conseguem usar Poupatempo nos
postos de São Bernardo e da Praça da Sé",
justifica Cecchini. 

Da Agência Imprensa Oficial

Fapesp seleciona projetos de apoio ao SUS
para pesquisas científicas na área de saúde
Propostas aprovadas receberão R$ 2 milhões para realizar atividades de pesquisa direcionadas às ações de saúde

Agarantia do desenvolvimento tec-
nológico e da pesquisa científica
em saúde vem sendo considerada

requisito para o fortalecimento da políti-
ca nacional de saúde. Para estimular a
realização dessas pesquisas, o Ministério
da Saúde (MS), o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e o governo do Estado, por inter-
médio da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)
em parceria com a Secretaria da Saúde,
vão selecionar propostas de projetos para
o Programa Pesquisa para o SUS: Gestão
Compartilhada em Saúde. 

A finalidade é apoiar atividades de
pesquisa, mediante o aporte de recursos
financeiros, a projetos que visem a pro-
mover o desenvolvimento científico, tec-
nológico e de inovação da área de saúde
no Estado. As propostas aprovadas serão
financiadas com recursos no valor global
estimado de R$ 2 milhões. Cada projeto
receberá R$ 250 mil. Os interessados

devem encaminhar suas propostas à
Fapesp até o dia 18 de outubro.
Qualificação da atenção à saúde

(Qualisus) e gestão descentralizada do
SUS são os dois eixos norteadores das
linhas de pesquisa a serem organizadas.

Pretende-se aprofundar o conhecimento e
identificação de potenciais estratégicos
para a execução dos princípios do SUS –
equidade, universalidade e integralidade.

O intuito é realizar estudos comparati-
vos de custo/efetividade entre as ações de
saúde efetuadas por municípios e/ou ser-
viços de saúde regionais. O objeto de aná-
lise é a qualidade da atenção oferecida,
sempre em relação às necessidades de
saúde da população. No segmento
Gestão Descentralizada do SUS, a meta é
analisar os compromissos assumidos pelos
gestores e a divisão de poder entre muni-
cípios e órgãos regionais do Estado, além
de identificar conflitos de interesse e a
diferença do poder e capacidade de mobi-
lização existente entre os municípios de
uma região. O regulamento, o manual e
os formulários estão disponíveis para os
interessados no site da Fapesp
www.fapesp.br. 

Da Agência Imprensa Oficial

Mapa reúne dados sobre recursos hídricos subterrâneos de SP
Está em fase de conclusão o mapa que

reúne, em um único documento, informa-
ções estratégicas sobre importantes reservas
hídricas subterrâneas localizadas no Estado.
Fruto de parceria entre o Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE), o Instituto
de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o Instituto
Geológico (IG) e o Serviço Geológico do
Brasil, o mapa foi elaborado com base em
informações obtidas nos arquivos das qua-
tro instituições e na atualização da base de
dados existentes sobre os aqüíferos paulis-
tas desde a década de 1970.

Os recursos subterrâneos de água do
Estado são compostos por sete aqüíferos
sedimentares, formados por rochas poro-
sas, mais dois grandes grupos de aqüífe-
ros fraturados, formados por rochas vul-
cânicas e cristalinas. A pesquisadora do
IPT e coordenadora temática do projeto,
Malva Andrea Mancuso, explica que,
com a integração entre informações anti-
gas e atuais, será criado banco de dados
sobre as condições de cada aqüífero

regional. Com isso, será possível indicar as
áreas mais favoráveis para a exploração
racional das águas.

O resultado final do trabalho será a
publicação do mapa, nas versões impressa e
em CD-ROM. "Os 6 mil mapas da tiragem
inicial serão distribuídos gratuitamente aos
órgãos públicos, comitês de bacias hidro-
gráficas, e a instituições de ensino e pesqui-
sa dentro e fora do Estado", informa Malva.

O principal público-alvo do projeto são
os 21 comitês de bacias hidrográficas, for-
mados por representantes da sociedade civil
e dos governos do Estado e dos municípios.
"Com esse instrumento de gestão em
mãos, os comitês terão melhores meios de
identificar os aqüíferos que ainda podem
ser explorados com segurança, de acordo
com a demanda das cidades onde há pro-
blemas de abastecimento público", conclui
a coordenadora temática do projeto.

Thiago Romero

Da Agência Fapesp

Unidade móvel Sabesp atende cliente em quatro locais de SBC
Desde o início da semana, o posto

móvel da Sabesp começou a atender a
população de São Bernardo do Campo
em novos locais. Antes, funcionava
somente no bairro do Riacho Grande,
agora estará em outros três lugares
comerciais conhecidos na cidade. A uni-
dade fará rodízio, ou seja, ficará uma
semana em cada um. No trailer adaptado
da empresa, é possível atender o público
com os mesmos recursos e comodidade
de uma agência convencional. Além
disso, as instalações permitem a realiza-
ção do curso de pesquisa de vazamentos,
palestras e outras atividades vinculadas à
educação ambiental. Os clientes podem
pedir ligação de água, informar sobre

vazamentos e esclarecer dúvidas a respei-
to de conta e consumo. A Sabesp man-
tém agência também no posto do
Poupatempo, no centro da cidade.

São Bernardo, único município do
Estado a contar com a unidade móvel,
passou a ser atendida pela Sabesp ape-

nas no ano passado. Até então, o for-
necimento de água era de responsabili-
dade de uma empresa municipal.
Futuramente, a companhia pretende
montar trailers públicos em outras cida-
des. A Unidade de Negócios Sul da
Sabesp abrange, além de São Ber-

nardo, os bairros da região de Santo
Amaro, Parelheiros e Grajaú, na capital, e
os municípios de Embu, Embu-Guaçu,
Itapecerica da Serra, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra.

Da Assessoria de Imprensa da Sabesp

SERVIÇO
Endereços da unidade móvel em São Bernardo:
• Center Castilho – Av. Rotary, 825 – Jardim São Luiz
• Ricoy Supermercados – Rua Heinrich Nordhoff, 63 – Riacho Grande
• Sesi – CAT Albano Franco – Rua Suécia, 900 – bairro Assunção
• Extra Anchieta – km 16 – sentido SP-Santos – Rua Garcia Lorca, 301
Agência no Poupatempo: Rua Nicolau Filizola, 100 – Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas; aos sábados,
das 9 às 13 horas. Clientes podem também solicitar serviços pela Central de Atendimento 195, no Disk Sabesp (0800 0119911)
ou via Internet pelo site www.sabesp.com.br

G
LÓ

RI
A

 J
A

FE
T

O mico-leão-de-cara-dourada, natural da Mata Atlântica, atração no Zoológico
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Oficina Cultural do Estado de São Paulo: as atividades artísticas são gratuitas
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Laboratório do Hospital Bauru: recursos do Estado para pesquisas da área da saúde
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Bacia Hidrográfica do baixo Tietê: todos os recursos do Estado estão sendo mapeados


