
10 DE ABRIL DE 2020 - ANO 60 - NO 2.968Telefone: 5072-2020 - WhatsApp 9 8216-2837 www.jornalzonasul.com.br

Página 6

Vila Mariana, Jabaquara e 
Moema têm quase 400 casos 
confi rmados de Covid

Chocolaterias de shopping 
centers fazem delivery e 
drive-thru de ovos de Páscoa
Página 4

Páscoa será celebrada pela internet
As paróquias mais 

famosas e visitadas da 
região, seguindo deter-
minação da Arquidioce-
se de São Paulo, estão 
celebrando missas com 
transmissão pela inter-
net, sem público nas igre-
jas, mesmo com a per-
missão do Ministério da 
Saúde, desde 20 de mar-
ço. São Judas, Santa Rita 
e Santo Ignácio de Loyo-
la vão transmitir pelo 
YouTube ou Facebook 
as celebrações de Pás-
coa. Nessa edição, tam-
bém o cronograma das 
transmissões feitas pela 
própria Arquidiocese e 
pelo Vaticano, com ceri-
mônicas celebradas pelo 
papa Francisco.  P����� 2
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Católicos podem celebrar Páscoa com 
missas transmitidas ao vivo pela internet

A “Semana Santa” che-
gou  e muitas famílias estão 
planejando como celebrar 
a Páscoa. A orientação do 
Governo de São Paulo é de 
que a população mantenha o 
isolamento social, em atendi-
mento ao decreto da quaren-
tena e não viaje.

Uma dica importante para 
os fi éis católicos é que várias 
paróquias estão promoven-
do missas e celebrações di-
versas online, ou seja, trans-
mitem pelas redes sociais e 
youtube. 

Apesar de a a abertura das 
igrejas estar autorizada, a Ar-
quidiocese de São Paulo sus-
pendeu missas presenciais. A 
decisão foi anunciada em 21 
de março de 2020. A nota as-
sinada pelo Cardeal Arcebispo 
de São Paulo, Dom Odilo Pe-
dro Scherer determina “a sus-
pensão de todas as celebra-
ções e eventos religiosos com 
a participação de povo, da 
Igreja Católica na Arquidioce-
se de São Paulo, a partir do dia 
21 de março de 2020 e até de-
cisão ou orientação diversa.”

Ainda de acordo com a 
nota, as paróquias são re-
comendadas a utilizar dos 
meios de comunicação que 
dispõem para transmitir cele-
brações que sejam realizadas 
de forma privada. 

São Judas
O Santuário de São Judas, 

na divisa entre Jabaquara e 
Vila Mariana, é um dos mais 
ativos no ambiente digital, 
com vasta programação. O 
mais interessante é que mes-

mo aquele fi el que já se mu-
dou da cidade ou está fora 
por qualquer razão, pode 
também acompanhar a pro-
gramação. 

O santuário está fazendo 
transmissões diárias: de se-
gunda a sexta, as missas das 
12h, 15h e 17h são via Youtube 
(Web TV) e Web Rádio, aos 
sábados apenas a missa das 
12h. A missa das 17h é tam-
bém transmitida pela Rádio 9 
de Julho de segunda a sexta 
e, aos domingos, a missa das 
8h30 é transmitida pela TV 
Gazeta. A paróquia também 
tem programações especiais 
a cada dia 28, quando se cele-
bra o Dia do Padroeiro, com 
destaque para o chamado 
“28 Maior”, em outubro.

Para a Semana Santa, já 
está rolando uma programa-
ção especial. Para a Sexta da 
Paizão, haverá transmissão às 
9h (Via-Sacra com Padre Clei-
ton Guimarães); às 12h (Via-
Sacra com Padres em Quaren-
tena) e às  15h (ação Litúrgica 
da Paixão do Senhor com Pe. 
Eli Lobato dos Santos).

No domingo,  Domingo de 
Páscoa, a Missa de Páscoa 
(concelebrada) é transmitida 
pela TV Gazeta às 8h30. De-
pois, às 10h, nova missa com 
padres em quarentena pelos 
canais digitais.  A transmis-
são é pelo canal de Youtube 
e pela webradio - os links e a 
programação completa você 
encontra em nosso site - jor-
nalzonasul.com.br. 

Santa Rita de Cássia
A Paróquia Santa Rita de 

Cássia, em Mirandópolis, é 
outra da região que tem fi éis 
assíduos, agora impedidos de 
acompanhar as celebrações 
pessoalmente.  Em 22 de 
maio, a paróquia costuma ter 
festa para celebrar a Padroei-
ra, mas ainda é cedo para sa-
ber da programação. 

Por enquanto, os fi éis po-
dem acompanhar celebrações 
e também pronunciamentos 
do padre Jorge Bernardes 
pela página do Facebook da 
Igreja: facebook.com/paro-
quiasantaritamirandopolis/

Santo Inácio de Loyola
A Igreja, localizada na Vila 

Mariana, e que também pas-
sa por obras de reforma, está 
transmitindo também missas 
por sua página no Facebook. 

Para a Páscoa, a paróquia 
estabeleceu uma progra-
mação do tríduo Pascal que 
começa na quinta-feira, 9, 
com a celebração “Ceia do 
Senhor”, às 19h. Na sexta, 
a missa Paixão de Nosso Se-
nhor será transmitida às 15h. 
E no sábado, dia 11, às 29h, 
terá a Vigília Pascal. 

Arquidiocese
A própria Arquidiocese de 

SãoPaulo está transmitindo 
missas com Dom Odilo Sche-
rer ao longo da semana San-
ta. O tríduo terá a seguinte 
programação, transmitida 
pela Página do facebook da 
arquidiocese (facebook.com/
arquiSP):- Dia 9, 18h, Quinta-
feira Santa; - Dia 10, 15h, Sex-
ta-feira Santa; -  Dia 11, 18h, 
Vigília Pascal; - Dia 12, 11h, Do-
mingo de Páscoa. 

Vaticano
Vale destacar que o pró-

prio Vaticano transmite mis-
sas online. Durante a pan-
demia do Coronavírus, que 
atinge a Itália com força, 
também estão sendo promo-
vidas celebrações sem a pre-
sença de fi éis. 

Na Semana Santa, o Va-
tican News (facebook.com/
vaticannews.pt/) transmitirá 

todas as celebrações, com 
comentários em português, 
nos seguintes dias e horário 
(já ajustado para o horário 
do Brasil): - 9, quinta, 13h: 
Santa Missa na Ceia do Se-
nhor; - 10, Sexta-feira Santa; 
13h: Celebração da Paixão do 
Senhor, 16h: Via Sacra (no sa-
grado da Basílica de São Pe-
dro); - 11, Sábado Santo: 16h: 
Vigília Pascal na noite santa; 

12 -  Domingo de Páscoa - 
Ressurreição do Senhor: 6h: 
Santa Missa do dia. No fi nal 
da Santa Missa, o Papa Fran-
cisco concederá a bênção 
“Urbi et Orbi”.

Vale ainda destacar que as 
missas fi cam nas páginas e 
no youtube e podem ser as-
sistidas em qualquer horário 
pelos internautas, depois da 
exibição ao vivo.

A orientação do Governo 
de São Paulo é de que a po-
pulação mantenha o isola-
mento social, em atendimen-
to ao decreto da quarentena, 
e não faça viagens desneces-
sárias especialmente para 
municípios do litoral.

“Estamos na Semana San-
ta e temos um feriado pro-
longado a partir dessa sexta-

feira (10), se é que podemos 
falar em feriado em um perío-
do de uma crise tão densa e 
tão triste como essa: perma-
neçam em casa”, destacou o 
governador João Doria

O Governo de São Paulo 
não instalou bloqueios ou im-
pôs restrições de utilização 
das rodovias paulistas du-
rante o período de quaren-

tena. Apesar disso, o acesso 
às praias não está liberado. 

“Peço que não se deslo-
quem. As praias estão fecha-
das, no Litoral Norte, no Lito-
ral Sul e na Baixada Santista. 
Isso foi uma determinação do 
Governo de São Paulo e uma 
orientação correta de prefei-
tos e prefeitas das cidades do 
litoral”, pontuou Doria.

Governo orienta que paulistas não viajem
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É só entrar em redes so-
ciais, grupos de bairros, para 
se deparar com denúncias de 
consumidores, indignados 
com recentes aumentos abu-
sivos em preços. 

Por conta da pandemia 
do coronavírus, estabeleci-
mentos comerciais que ainda 
funcionam - como supermer-
cados, farmácias, hortifruti-
granjeiros - têm elevado pre-
ços e provocado reclamações. 

Muitos têm procurado o 
Procon e disparam: “como 
vamos apoiar o comércio local 
se houver prática abusiva de 
preços?”. 

Se, por um lado, a pergun-
ta indica que o consumidor 
está indisposto com a prática 
abusiva, por outro mostra que 
há consciência da importância 
de se valorizar o comércio 
local e, dessa forma, ajudar a 
manter empregos e qualidade 
de vida local. 

O ideal, então, é buscar 
um equilíbrio - fomento ao 
comércio local, com práticas 
justas e positivas para todos 
os envolvidos no processo. 

Páscoa
A celebração da Páscoa 

esse ano será diferente, com 
mais dificuldade em circular 
pelas lojas, escolher o melhor 
presente ou produto... Mas, 
ainda assim, com previsão de 
queda nas vendas, alguns es-
tabelecimentos têm praticado 
preços desleais.

A Escola Paulista de Defe-
sa do Consumidor, por meio 
do seu Núcleo de Inteligência 
e Pesquisas do Procon.SP, 
vinculado à Secretaria da Jus-
tiça e Cidadania, constatou 
diferenças de preços de até 

Consumidores denunciam comércio 
que pratica aumentos abusivos

•ESPECIAL - CORONAVÍRUS

R. Caramuru, 431
Praça da Árvore 

Comunicado  - Prevenção ao Covid 19
A Cut & Color, atendendo às determinações do 
poder público, mantém as restrições estabelecidas 
pelo decreto que estende a quarentena até 
dia 22 de abril.  

Entendemos que esse é um momento difícil e que 
demandará empenho coletivo e união. Nesse período, 
estamos planejando novidades e promoções.  Para 
aprimorar processos internos e tornar ainda mais rigososas 
todas as práticas de higienização e limpeza adotadas. 

Estaremos à disposição para orientações de beleza, bater um papo 
sobre procedimentos estéticos ou capilares, esclarecer dúvidas sobre 
tipos de corte, coloração, tratamentos... Mande sua mensagem!

A saúde e a vida estão em primeiro lugar. A beleza agora está em nos 
unirmos em pensamento nesse momento de isolamento e demonstrarmos 
força para superar essa fase crítica e participar desse esforço coletivo para 
manter a saúde da população. 

Continuem nos acompanhando nas redes sociais para manter o contato, 
trocarmos experiências e conversar sobre o futuro, que certamente será 
melhor e de mais coletivo.   

@cutcolorh @cutscolor

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

VENDE-SE APARTAMENTO
CHÁCARA KLABIN

210m área útil, 4 vagas, 4 quartos com
2 suítes,com dispensa e depósito, pronto,

lindo, com desconto. 

Com Claudio , whatsapp 9845 - 40300
creci 180971 ou Margarida,  whatsapp 

99133 - 1656 - creci 113299.

775,09% no quilograma da 
caixa de bombom. Os preços 
médios para esse item vão de 
R$ 34,00 a R$ 297,53. O valor 
médio do preço deste grupo 
de produtos por quilo foi de 
R$ 113,55.Entre os Ovos de 
Páscoa, em quilograma, os 
preços médios constatados 
vão de R$ 112,25 a R$ 509,80, 
uma diferença de 354,16%. O 
valor médio por quilo foi de 
R$ 242,34.

A pesquisa foi efetuada do 
dia 18 a 24/3/2020, pela inter-
net com nova metodologia, 
em 32 lojas de comércio on
-line. Foram pesquisados 211 
itens, destes, foram compa-
rados os preços dos produtos 
encontrados em, no mínimo, 
três sites visitados: sete bo-
los de Páscoa, dez caixas de 
bombons, 15 Ovos de Páscoa 

e 54 tabletes de chocolate, 
de diversas marcas, tipos e 
modelos.

A pesquisa completa está 
disponível através de link 
em nosso site: jornalzonasul.
com.br

Orientações
Especialistas do Procon.

SP orientam para que os 
consumidores façam uma 
comparação entre os preços 
praticados por diferentes 
estabelecimentos, ainda que 
lojas virtuais, considerando 
a relação qualidade, peso e 
preço do item a ser adquirido.

Nas lojas virtuais, é funda-
mental também comparar o 
preço do frete. É importante 
que o consumidor verifique 
com atenção o prazo de vali-
dade, a composição e o peso 
líquido do produto. Produtos 

TOQUE JÁ!!!

Fone: 5072-9636
Whatapp: 99132-1189 

Teclado, Violão,
e outros.

Fácil e rápido.
Também 3a idade.

99598-8489
2894-4147

Telefone e WhatsApp

NOTEBOOK
LENTO?

Telefone
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licenciados com personagens 
em geral têm um preço mais 
elevado, em face do repasse 
do custo deste licenciamento.

Ovos de Páscoa que tra-
zem brinquedos em seu inte-
rior devem apresentar em sua 
embalagem a frase “Atenção: 
contém brinquedo certifi cado 
no âmbito do Sistema Brasilei-
ro da Avaliação da Conformi-
dade”. Também é obrigatória 
a indicação de faixa etária ou, 
se for o caso, frase que infor-
me que não existe restrição 
de faixa etária.

O brinquedo deve ter o 
selo do Inmetro em sua emba-
lagem, identifi cação do fabri-
cante ou importador (nome, 
CNPJ, endereço), instruções 
de uso e de montagem, quan-
do for o caso, e eventuais 
riscos que possam apresentar 
à criança.

O Procon.SP tem recebido 
por meio de suas redes sociais 
denúncias de consumidores 
que tiveram problemas rela-
cionados ao avanço do coro-
navírus. Até o dia 6 de abril, 
foram registradas 2.831, sen-
do que a maior parte (1.706 
ou 60% do total) refere-se a 
preços abusivos de álcool em 
gel e outros itens.

No dia 19 de março, quan-
do os relatos começaram 
a ser recebidos, somavam 
394 consumidores que tive-
ram problemas relativos ao 
coronavírus, o que aponta 
um crescimento de 618% nas 
denúncias. 

No tocante a preços abusi-
vos, principalmente de álcool 
em gel, o aumento foi de 590% 
(de 247 denúncias em 19/3 
para 1.706 em 6/4).
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•CULTURA

Shopping centers e lojas de 
rua oferecem ovos de Páscoa 
para retirada ou delivery

•GASTRONOMIA

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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ESPETINHOS
O melhor espetinho com o 
melhor preço!! 
Venha provar em nossa loja 
ou peça pelo Aplicativo 
• Espetinho bovino • Espetinho de frango • Espetinho de Coração • 
Linguiça Toscana Aurora • Pão de alho • Queijo coalho e muito mais

Diversos Shopping, em 
parceria com várias lojas, or-
ganizam um serviço inusitado: 
Drive Thru de produtos de 
Páscoa. O sistema de compra 
sem sair do carro é uma alter-
nativa para que as pessoas 
evitem a exposição. 

Top Center Shopping 
(Av. Paulista) 

A ação acontece de 7 a 12 
de abril, das 10h às 20h, no 
Estacionamento, com acesso 
pela Alameda Joaquim Eugê-
nio de Lima, 424. Produtos da 
Cacau Show, marca famosa 
nacionalmente pela qualidade 
e sabor, podem ser adquiridos 
pelos motoristas. 

Morumbi Town Shopping 
(Vila Andrade - Zona Sul) 

O serviço acontece no es-
tacionamento subsolo, de 7 
a 12 de abril, das 12h às 18h e 
conta com a Chocolates Brasil 
Cacau e Cacau Show para ga-
rantir uma Páscoa com muito 
doce. O estacionamento fica 
próximo à saída pela Avenida 
Giovanni Gronchi. 

Mais Shopping 
(Largo Treze - Zona Sul) 
A ação acontece de 8 a 12 

de abril, das 12h às 18h, no Es-
tacionamento G1, com acesso 
pela Rua Amador Bueno, 229. 
Participam da iniciativa três 
operações: Americanas Ex-
press, Chocolates Brasil Cacau 
e Cacau Show. 

Delivery 
Há também shopping cen-

ters trabalhando com delivery 

Comida Caseira 
e Fresquinha 

Todos os dias  da semana

Temos salão
no piso superior
com TV e Wi-Fi

De 2a a 6a feira 
das 11h às 15h

MARMITEX - DELIVERY
Comerciais        R$ 17,90
Extras               R$ 19,90 
Fitness                R$ 17,90
Pratos do Dia           R$ 19,90
Refrigerante    R$ 5,00
TAXA DE ENTREGA  R$ 5,00  (consulte área)

ENTREGA GRATUITA PARA 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES

R.dos Otonis 537 - V. Clementino
Tel. 4563-2955    99223-6029Tel. 4563-2955    

Às quartas: 
a melhor feijoada

PEÇA JÁ POR 
TELEFONE OU 
WHATSAPP -
EXPERIMENTE!

Casa das Rosas promove encontros literários online
A Casa das Rosas aposta 

no universo online para aten-
der o público interessado em 
literatura. O encontro.com, 
projeto de conversas virtuais 
com diversos temas ligados à 
escrita, à edição e circulação 
de livros, ao universo literá-
rio, à carreira de escritor e à 
literatura e sua relação com o 
momento atual.

Os conteúdos são reali-
zados pelo Centro de Apoio 
ao Escritor (CAE) da Casa das 
Rosas, que visa a contribuir 
para a formação de autores e 
leitores e orientá-los nos pos-
síveis caminhos da carreira 
literária.

O encontro.com Manuel 
da Costa Pinto abre o projeto 
no dia 14 de abril. Manuel 

estará à frente da proposta 
“Distopia e epidemia na lite-
ratura”. O jornalista e crítico 
literário é mestre em teoria 
literária e literatura compa-
rada pela Universidade de 
São Paulo (USP) e foi um dos 
criadores da “Cult”, revista 
que editou por seis anos.

Em 21 de abril, “Encruzi-
lhadas da literatura negra” é 
o tema do encontro.com que 
terá a participação de Cidinha 
da Silva. Historiadora e escri-
tora, Cidinha presidiu o GELE-
DÉS – Instituto da Mulher Ne-
gra, e atua como escritora e 
editora na Kuanza Produções. 
Possui 17 livros publicados, 
nos gêneros crônica, conto, 
ensaio, dramaturgia e infantil/
juvenil. Suas obras já foram 

traduzidas para o alemão, 
catalão, espanhol, francês, 
inglês e italiano.

Mediação
Cada encontro tem limite 

de 50 participantes e serão 
mediados pelo coordenador 
do CAE e o público poderá 
interagir com perguntas. A 
programação será quinzenal, 
às terças-feiras, das 19h às 
20h. As inscrições do público 
serão feitas pela internet e 
os participantes receberão o 
link do encontro virtual, que 
será na plataforma Google 
Hangout Meet.

Também em abril, os en-
contros do “Páginas Abertas: 
poéticas sincrônicas” farão 
parte da programação. Nesta 
série, agora em formato onli-

ne, serão abordados livros de 
autores que foram referências 
importantes para Haroldo 
de Campos, destacando a 
presença em seu acervo e 
ressaltando a atualidade de 
seu percurso crítico.

No curso Haroldo de Cam-
pos e o pensamento científi-
co, Raquel Campos, doutora 
em Literatura na Universidade 
de Brasília (com Doutorado 
Sanduíche nos Estados Uni-
dos, na Universidade Yale), 
apresentará as afinidades da 
obra de Haroldo com as ciên-
cias, em especial com a física, 
evidenciadas no livro A Má-
quina do Mundo Repensada e 
em outros poemas anteriores. 
A relação entre arte e ciência 
é um tema fundamental para 

das lojas de alimentação, e 
nessa época, com as lojas 
chocolateria. 

Nos shoppings Plaza Sul, 
Ibirapuera, Metrô Santa Cruz, 
Paulista, lojas como Cacau 
Show e Kopenhagen estão 
fazendo entregas. Mais infor-
mações nos sites das marcas 
- como há pouco tempo, é 
preciso conferir com cada 
loja as opções para entrega 
por aplicativos como Rappi e 
iFood ou retirada na porta dos 
shoppings, que permanecem 
fechados.

Também no site de cada 
chocolateria, é possível confe-
rir o telefone das lojas de cada 
um dos shopping centers e 
verificar a possibilidade de 
retirada do produto desejado.

Algumas lojas de rua des-
sas marcas também podem 
estar oferecendo o serviço de 
retirada. 

A rede Sodiê Doces, por 
exemplo, tem várias lojas na 
zona sul que estáo operando. 
Veja no site da marca o tele-
fone da loja mais próxima e 
confira.  

se compreender o dinamismo 
de informações da atualidade.

O curso será às quintas-
-feiras, 23 e 30 de abril e 7 e 
14 de maio, das 19h às 21h. 
Para participar, basta reali-
zar a inscrição online, até o 
preenchimento das vagas. As 

aulas serão ministradas em 
plataforma online e o acesso 
será enviado para o e-mail 
cadastrado na ficha de ins-
crição. Aos participantes que 
atingirem o mínimo de 75% 
de frequência, será emitido o 
certificado digital.

Lua Nucci/Divulgação/Secretaria da Cultura
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A quarentena foi estendida 
e todo o comércio deve fi car 
fechado por mais 15 dias, até 
22 de abril, para evitar que o 
vírus da Covid-19 se espalhe 
na cidade. Mas a determina-
ção nem sempre é obedecida 
e também há muitas dúvidas 
sobre as exceções, os chama-
dos serviços essenciais.

Essa semana, vários leito-
res denunciaram estabeleci-
mentos comerciais abertos, 
em especial nas regiões mais 
periféricas - bares, pequenas 
lojas e outros estabelecimen-
tos.

O Governo do Estado con-
firmou, nessa quinta-feira, 
que o dia 8 de abril foi aquele 
em que se detectou a menor 
taxa de distanciamento so-
cial das ruas desde o início 
da quarentena. O objetivo é 
alcançar 70% de isolamento, 
no mínimo, mas essa semana 
girava em torno de 50%, ape-
nas.Cerca de 80% dos casos 
confi rmados de Covid estão 
na região metropolitana de 
São Paulo.

 As subprefeituras locais 
dizem que estão com agentes 

nas ruas para garantir que as 
portas estejam fechadas para 
cumprir a determinação, que 
vale não só para a capital, mas 
para todo Estado, aliás. 

A Polícia Militar e a Guarda 
Civil Metropolitana podem 
ser chamadas para reforço do 
trabalho da fiscalização. De 
acordo com a assessoria de 
imprensa das subprefeituras, 
as equipes de agentes visto-
res circulam regularmente 
pelas ruas e também verifi-
cam denúncias feitas pelo 
telefone 156. Os estabeleci-
mentos comerciais e pres-
tadores de serviço deverão 
manter fechados os acessos 
do público ao seu interior. 
No entanto, a suspensão não 
se aplica ao trabalho interno 
dos estabelecimentos co-
merciais e prestadores de 
serviço. Os estabelecimentos, 
embora não possam atender 
ao público, podem continuar 
realizando transações comer-
ciais por meio de aplicativos, 
internet, telefone ou outros 
instrumentos similares, além 
dos serviços de entrega de 
mercadorias (delivery). 

FAÇA UMA VISITA | 11 4972-7350

Programa Bilíngue
no contraturno

Inglês todos
os dias

Período
integral

Valorização
do esporte

Preço
justo

MOOCA(SP)  |  SANTO ANDRÉ  |  SÃO BERNARDO

A educação do seu filho é prioridade para
sua família? Para a Escola Vereda, sim!

Subprefeituras fi scalizam desobediências à quarentena

As Subprefeituras poderão 
ainda enquadrar os estabele-
cimentos comerciais em des-
conformidade com o decreto. 
Eles sofrerão de forma cumu-
lativa e imediata a aplicação 
das seguintes penalidades: 
interdição imediata de suas 
atividades mais multa pecu-
niária (calculada nos termos 
da Lei 16.402, de 22/03/2016). 
Além disso, o texto prevê que 
as mercadorias e insumos en-
contrados nos estabelecimen-
tos comerciais que não estive-
rem em conformidade com a 
legislação e funcionando sem 
a devida licença deverão ser 

apreendidos pela fi scalização. 
Aqueles estabelecimentos 
comerciais que sofreram as 
penalidade e persistirem em 
manter as atividades vão so-
frer a cassação de sua Licença 
de Funcionamento. 

Exceções
Mas, o que ainda causa 

muita dúvida tanto nos con-
sumidores quanto nos comer-
ciantes são as exceções à lei, 
ou seja, os chamados serviços 
essenciais. Todos sabem que 
supermercados, farmácias 
e todos que trabalham com 
alimentos e bebidas (distri-
buidoras de bebidas e água, 

quitandas, açougues etc) po-
dem operar, mas quais são 
as demais exceções? Bares, 
padarias e restaurantes, po-
dem funcionar, mas apenas 
para retirada ou entrega, sem 
atendimento presencial. 

Vale ainda destacar que os 
estabelecimentos cujas ati-
vidades foram listadas como 
excepcionalidades pelo de-
creto devem adotar medidas 
adicionas para combate ao 
coronavírus: intensificar as 
ações de limpeza, disponibi-
lizar álcool em gel aos seus 
clientes e divulgar informa-
ções acerca da COVID-19 e das 
medidas de prevenção. 

O São Paulo Zona Sul elen-
cou algumas das exceções de-
fi nidas pelo decreto. Confi ra:

Pet Shops
Podem funcionar para 

venda de produtos, mas não 
pode haver atendimento com 
serviços como banho e tosa.

Óticas, clínicas
Embora muitos desses 

estabelecimentos estejam 
fechados, por opção dos pro-
prietários, podem funcionar. 
Dentistas, consultórios mé-

dicos e de outras especia-
lidades, como psicólogos, 
fonoaudiólogos estão nessas 
exceções.

Perfumarias
Uma das questões mais 

duvidosas no decreto está re-
lacionada ao funcionamento 
das perfumarias, ou seja, lojas 
especializadas em produtos 
de higiene pessoal. Mas, se-
gundo a Prefeitura paulista-
na, estão, sim, autorizadas 
a abrir. O que se verifi ca, na 
maioria dos casos, entretan-
to, é que esse comércio tem 
sido feito mais por farmácias 
ou supermercados e que a 
maioria das perfumarias per-
manece fechada. 

Outras lojas
Matériais de construção, 

lavanderias, hotéis e hospe-
darias, oficinas, bancas de 
jornal, lojas especializadas 
na venda de artigos médicos, 
odontológicos, ortopédicos e 
hospitalares.

Confi ra a lista completa de 
estabelecimentos enquadra-
dos como exceções em nosso 
site: jornalzonasul.com.br
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Bairros da zona sul continuam a concentrar coronavírus
Ninguém pode baixar 

a guarda ou ficar tranquilo 
achando que o coronavírus 
não está em seu bairro ou 
cidade. A doença está viti-
mando pessoas de todas as 
idades, embora seja ainda 
mais impactante para pessoas 
acima de 60 anos, e o vírus 
está por todo lugar.

Na Unidade de Vigilância 
Sanitária Vila Mariana (que 
inclui Vila Mariana, Moema, 
Aclimação, Saúde e Jabaqua-
ra), semana passada já havia 
entre casos confi rmados, mais 
de 90 pessoas. Essa semana, 
o número foi atualizado e já 
atinge quase 400 pessoas: 128 
no distrito Vila Mariana, 172 
em Moema, 97 na Saúde e 71 
no Jabaquara.

Ainda na zona sul pau-
listana, Santo Amaro tem  
66 e Cidade Ademar 55. O 
Morumbi, que fica na zona 
sudoeste, tem um dos maio-
res registros da cidade, com 
256 casos, e a vizinha Vila 

Andrade, na zona sul, 125. 
A região é uma das que 

mais concentra casos, per-
dendo para bairros como 
Jardins, o já citado Morumbi, 
Pinheiros, Lapa e Butantã. 
Segundo especialistas, essa 
cocentração se explica por 
serem bairros de classe média 
e média alta, que receberam 
muitas pessoas vindas do 
exterior. 

Vale ainda destacar que, 
como o jornal São Paulo Zona 
Sul já mostrou em semanas 
anteriores, bairros como o 
Paraíso, a Vila Clementino e 
a Vila Mariana concentram 
também muitos hospitais, 
particulares e públicos, onde 
pacientes com a Covid 19 fo-
ram atendidos, receberam 
familiares e visitantes, circu-
laram pelo comércio. Também 
profi ssionais do ramo de saú-
de e outros que atenderam a 
esse público - como taxistas, 
balconistas e entregadores - 
podem ter tido contato com o 

vírus nesse movimento, o que 
mostra que o vírus está com 
forte circulação comunitária 
na região. 

Os dados, entretanto, 
ainda são considerados inci-
pientes e imprecisos porque 
muitos testes estão atrasa-
dos. Não consideram, ainda, 
as pessoas assintomáticas ou 
com sintomas leves e que não 
buscaram assistência médica, 
, ou seja, o total de infectados 
certamente é muito maior, 
o que reforça a importância 
de ficar em casa e manter a 
atenção quando circular pelo 
comércio local. 

O mapa inicialmente apre-
sentado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e divulga-
do pelo jornal O Estado de 
S.Paulo também indica outro 
dado de alerta: já há casos ofi -
ciais em 24 das 26 unidades de 
Vigilância Sanitária em Saúde 
da cidade - só duas na zona 
leste ainda não apresentavam 
casos. 

Ou seja, se a doença efeti-
vamente começou com mais 
força em bairros que concen-
tram pessoas de poder aqui-
sitivo mais alto, agora já se 
espalha por todo o município. 

Também em cidades do 
interior do Estado e do litoral 
há dezenas de registros já 
confi rmados da Covid no país. 

O estado de São Paulo já 
tem quase 400 mortos por 
Coronavírus, confirmados, 
com cerca de 6 mil infec-
tados. Dos 645 municípios 
do estado, 121 já registram 
casos confirmados. Segundo 
o secretário estadual da Saú-
de, José Henrique Germann, 
o estado tem 17 mil exames 
esperando por confirmação 
para o coronavírus, o que, 
segundo o secretário, pode 
aumentar consideravelmen-
te o número de casos no 
estado.

Mapa
A Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp), com 

sede na Vila Clementino, e a 
Fundação Tide Setubal ela-
borarão uma pesquisa para 
monitorar, mapear e avaliar 
a desigualdade entre diferen-
tes classes sociais na forma 
de propagação, adoecimento 
e nas consequências do es-
praiamento do coronavírus 
ao longo de 2020. O edital 
para a seleção de propostas 
de grupos de pesquisa e/
ou observatórios temáticos 
com sede na universidade 
foi lançado nesta segunda, 
23. As propostas escolhidas 
serão fi nanciadas com recur-
sos no valor global de 160 mil 
reais, oriundos de acordo de 
cooperação entre as duas 
instituições.

A pesquisa tem o obje-
tivo de elaborar estudos e 
propostas técnico-científi cas 
para avaliação dos impactos 
da pandemia de Covid-19 na 
Região Metropolitana de São 
Paulo, com foco nas áreas 
de maior vulnerabilidade. 

Ela será realizada concomi-
tantemente ao alastramento 
da pandemia. Deverão ser 
pesquisados e comparados 
territórios com diferentes 
perfi s econômico e social na 
região metropolitana, por 
meio de recortes temáticos, 
caracterizando as situações 
de maior risco, iniquidade e 
vulnerabilidade, com análise 
crítica.

Além do monitoramento 
e análise crítica dos resul-
tados, o edital pede reco-
mendações para governos 
políticas públicas, sociedade 
civil e empresas para redu-
ção das desigualdades e 
vulnerabilidades ampliação 
do atendimento universal e 
fortalecimento do sistema 
no momento presente e 
para novos surtos e pande-
mias similares.

O período para execução 
é de oito meses, com en-
tregas parciais a cada dois 
meses. 

Casas de repouso

Resp. técnica:  Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Nova técnica permite uso de aparelho 
ortodôntico “invísível”

CORRIJA SEU SORRISO!

Venha
conhecer R. Dr. Isaias Salomão, 81 ao lado do metrô Saúde

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem
Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional)
- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

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)

Odontologia

Para anunciar

no SP Zona Sul

Online e Impresso

9 8172-2020

9 8216-2837

APARELHOS AUDITIVOS

•Aparelhos Auditivos
•Baterias e Consertos 
•Tampões de Natação e Antirruído

CARTELAS DE BATERIAS
PREÇO PROMOCIONAL

R$ 9,00

Av. Onze de Junho, 357 - V. Clementino 
Tel.: 3211-7105 - WhatsApp: 96353-1435
www.centroauditivoaudifone.com.br

AVALIAÇÃO 
SEM 

COMPROMISSO

Audição

Psicologia
Estética e Saúde

PSICOLOGIA CLÍNICA
PSICANÁLISE

Av. Diederichsen, 1243 - sl 3 próx. metrô Conceição

9 9222.2771

- Psicologia Individual:
  Crianças, Adolescentes
  e Adultos
- Terapia Cognitivo e 
Comportamental
- Terapia de Casais
- Avaliação Psicológica
- Psicodiagnóstico
- Psicoterapia Breve

J.C. Salmerao - CRP 97.124
9 9222.2771 Agende sua

consulta


