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Hospital São Paulo amplia equipe 
de enfermagem e desenvolve 
método de descontaminação

Que tal um fi lé a cubana no 
fi m de semana? Restaurantes 
da região entregam
Página 4

O Governo do Estado 
anunciou que em 11 de 
Maio vai começar a aber-
tura gradual da atividade 
econômica no Estado de 
São Paulo. No entanto, o 
governador já adiantou 
que não haverá diferen-
ciação entre regiões no 
que se refere à volta às 
aulas. Todas as escolas 
só retomarão as aulas 
quando isso for possível 
conjuntamente e a pre-
visão é de que a retoma-
da aconteça, de forma 
gradual, só em julho. 
Será que os números de 
novos casos, com a bai-
xa adesão à quarentena, 
permitirão? Nessa edi-
ção, informações sobre 
as redes particular, mu-
nicipal, estadual e tam-
bém sobre mudança de 
data do Enem.    P����� 2
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Aulas devem voltar em julho

Trânsito, poluição 
e sujeira nas ruas 
diminuíram na 
quarentena 

Quanto mais o tem-
po passa, novas dúvidas 
surgem em comerciantes 
e consumidores sobre 
o que pode ou não fun-
cionar na quarentena. 
Veja nova matéria com 
orientações obtidas jun-
to à Prefeitura.  P����� 3
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Quando escolas poderão reabrir suas portas?
Na quarta-feira, 22, o go-

vernador João Doria chamou 
a imprensa para anunciar o 
projeto de reabertura do co-
mércio e fi m da quarentena, 
a partir de 11 de maio, ou seja, 
daqui mais de duas semanas. 

Mas, durante a coletiva, o 
governador foi genérico, dis-
se apenas que a abertura será 
gradual e estudos mostrarão 
em que setores da economia 
e que regiões do Estado será 
possível relaxar o esquema 
de distanciamento social em 
vigor desde março. 

No mesmo dia, declarou 
em entrevista ao vivo na Glo-
bo News que não havia qual-
quer plano para reabertura 
das escolas e que, ainda que 
a quarentena seja relaxada 
em alguma região do Estado, 
isso não valerá para escolas. 
Toda a rede deveria ser rea-
berta ao mesmo tempo.  En-
tretando, em coletiva nessa 
sexta, 24, Doria já deu infor-
mação diferente... 

Segundo o Governo, as da-
tas de retorno poderão ser 
diferentes entre as regiões 
do estado. As escolas muni-
cipais e particulares devem 
seguir a orientações de re-
torno gradual, com foco em 
diagnóstico e estratégia de 
acolhimento, reforço e recu-
peração.

 Doria entretanto se mos-
trou insatisfeito com a queda 
da adesão da população ao 
distanciamento social, que 
caiu para menos da metade 
da população essa semana.

E disse que esse baixo índi-
ce deve impedir a reabertura 
em várias regiões. 

Sobre as aulas, Doria decla-
rou que as aulas presenciais 

nas redes públicas estadual e 
municipais serão retomadas 
de forma gradual e regionali-
zada a partir de julho. 

Para alunos de creches e 
unidades de educação infan-
til, o retorno pode ser anteci-
pado. Porém, o cronograma 
depende de aval do Centro 
de Contingência do coronaví-
rus de São Paulo. A Secreta-
ria de Estado da Educação in-
formou que a retomada será 
feita de maneira controlada e 
planejada, zelando pela saú-
de e segurança da comunida-
de escolar e da sociedade. As 
atividades na educação infan-
til só serão retomadas uma 
vez que as regiões estejam 
autorizadas pela Secretaria 
Estadual da Saúde.

“A educação infantil, que 
tem atendimento de creche, 
será priorizada pensando es-
pecialmente nas mães que 
trabalham fora e nas demais 
confi gurações de famílias 
que necessitam de cuidados 
integrais aos fi lhos, para que 
retornem ao trabalho”, disse 
o Secretário Rossieli Soares.

Na primeira semana da re-
tomada, os alunos serão ava-
liados sobre eventuais prejuí-
zos de aprendizado durante 
o período de suspensão das 
atividades presenciais. Na se-
gunda semana, ainda de for-
ma escalonada, as equipes 
darão prioridade ao acolhi-
mento dos alunos.

As primeiras semanas se-
rão utilizadas também para 
que professores planejem 
estratégias de reforço e re-
cuperação. O planejamento 
será baseado nos resultados 
das avaliações realizadas du-
rante a primeira semana do 

retorno às aulas.
As aulas na rede estadual 

de São Paulo estão suspen-
sas desde o dia 23 de março 
como medida de controle à 
propagação do coronavírus. 
O Estado antecipou o perío-
do de férias e recesso esco-
lar. As aulas à distância que 
contarão como dias letivos 
recomeçam no dia 27 de abril.

Proteção
Em grupos de bairros da 

zona sul paulistana, o assun-
to da reabertura do comércio 
é recorrente. 

Em alguns deles, as pes-
soas se perguntam sobre a 
retomada das aulas. Uma en-
quete postada no grupo de 
Mirandópolis, por exemplo, 
perguntava aos moradores 
se, caso a quarentena termi-
nasse agora, seus fi lhos volta-
riam às aulas presenciais?

Das mais de 60 respostas, 
apenas um dos moradores 
disse que sim. 

Escolas particulares
Em algumas escolas par-

ticulares, a suspensão acon-
teceu já no dia 13 de maio. 
Outras optaram por inter-
romper no dia 16 e algumas, 
ainda, seguiram a orientação 
do Governo do Estado e tor-
naram a semana de 16 a 23 de 
março como opcional. 

Gradativamente, todas 
passaram a oferecer ativida-
des, aulas virtuais e videoau-
las. Mas a situação causa re-
ceio nos pais porque, além 
de reduzir a interação entre 
as crianças e jovens, há dú-
vidas quanto à concentração 
dos alunos no ambiente do-
méstico, avaliação de desem-
penho e acompanhamento 
próximo. Outro problema é a 

falta de atividades artísticas, 
aulas práticas, de laboratório 
e educação física. 

O principal motivo de an-
gústia, entretanto, está rela-
cionado à indefi nição do ca-
lendário do ano: ainda não há 
defi nições quanto às férias, 
quantidade de dias letivos e 
sobre o preparo para vestibu-
lar, Enem  e outras provas.

Rede municipal
A Secretaria Municipal de 

Educação (SME) em parceria 
com o Google e a Foreduca-
tion EdTech disponibilizou 
como forma de complemen-
tar o material impresso a so-
lução tecnológica G Suite for 
Education, um conjunto de 
ações e ferramentas digitais 
gratuitas. Segundo a SME, 
mais de 1 milhão de estudan-
tes e 80 mil professores da 
Rede Municipal poderão utili-
zar as ferramentas tecnológi-
cas como alternativas para a 
realização de estudos e ativi-
dades escolares com currículo 
fl exível, além da integração 

com as tecnologias digitais. 
A implantação das ferra-

mentas tecnológicas na Rede 
Municipal de Ensino ainda 
está em implantação. A pri-
meira, que já foi iniciada, é a 
criação de das Contas Google 
Educacionais para docentes 
e estudantes. Na última se-
mana foram realizadas for-
mações técnico-pedagógicas 
para os profi ssionais de TI 
e gestores da SME, além de 
duas transmissões exclusivas 
para os professores da Rede 
Municipal.

Neste momento, estudan-
tes de Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e EJA já podem 
iniciar a ativação de suas Con-
tas Google Educacionais. As 
Contas Google Educacionais 
para estudantes da Educação 
Infantil estarão disponíveis 
“em breve”, diz a Prefeitura.

Enem
O Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
alterou as datas de aplicação 

do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem ) digital para os 
dias 22 e 29 de novembro e as 
regras de solicitação de isen-
ção da inscrição. Os editais 
com os ajustes foram publica-
dos hoje (22) no Diário Ofi cial 
da União e também estão dis-
poníveis na página do Enem.

No primeiro edital, publica-
do no mês passado, os partici-
pantes que optassem pela ver-
são digital do exame fariam as 
provas nos dias 11 e 18 de ou-
tubro. O Inep também defi niu 
novas cidades para aplicação 
do Enem digital, alcançando 
localidades em todos os es-
tados e no Distrito Federal. 
A estrutura do exame será 
igual à da versão impressa.

A aplicação do Enem im-
presso continua marcada para 
os dias 1º e 8 de novembro. As 
inscrições começam em 11 de 
maio e vão até dia 22. O valor 
da taxa de inscrição perma-
neceu o mesmo da edição 
de 2019 - R$ 85 - e deverá ser 
pago até 28 de maio.
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O rodízio está suspenso na 
cidade para que as pessoas 
que precisam se locomover 
possam evitar o transporte 
público quando precisarem 
sair de casa. Embora nos últi-
mos dias tenha sido registra-
da uma queda na adesão ao 
distanciamento social, com 
aumento do tráfego urbano, 
os níveis ainda continuam 
baixos e há poucos e raros 
pontos de congestionamento.

Vale destacar, entretanto, 
que a Zona Azul está suspensa 
em um raio de 300 metros 
de unidades de saúde, como 
hospitais, ambulatórios, UBS, 
UPA, AMA, pronto-socorro, 
dentre outros estabelecimen-
tos que prestem atendimen-
tos de urgência e emergência. 
O objetivo é auxiliar o atendi-
mento da população e o des-
locamento dos profi ssionais 
de saúde para o enfrentamen-
to da pandemia de covid-19.

No restante da cidade, a 
Zona Azul continua vigente e 
a cobrança vem sendo feita 
normalmente.

Poluição
A quarentena provocou 

uma diminuição das ativida-
des e consequentemente da 
circulação de veículos, redu-
zindo as emissões atmosféri-
cas geradas por este tipo de 
fonte na Região Metropolita-
na de São Paulo. Desde 20/03, 
a CETESB tem registrado, 
em todas as 29 estações de 
monitoramento da região, 
qualidade do ar BOA para os 
poluentes primários, que são 

São Paulo tem menos lixo 
nas ruas e nas casas, menos 
trânsito e menos poluição

•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 10 de maio  

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

aqueles emitidos diretamente 
pelas fontes poluidoras.

Além do menor número 
de veículos em circulação, as 
condições mais livres do trân-
sito e a ausência de engarrafa-
mentos também vem contri-
buindo para uma menor emis-
são de poluentes. A CETESB 
esclarece que a qualidade 
do ar também é fortemente 
infl uenciada pelas condições 
meteorológicas de dispersão 
dos poluentes. Deste modo, 
é complexo quantificar exa-
tamente a contribuição da 
redução atual das atividades 
na melhoria da qualidade 
do ar, durante o período da 
COVID-19.

Os níveis de monóxido de 
carbono, que é um indicador 
da emissão de veículos leves 
em grandes centros urbanos, 
estão atualmente, entre os 
mais baixos do corrente mês 
de março na região.

Limpeza
Levantamento feito pela 

Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Autoridade Municipal 
de Limpeza Urbana (Amlurb), 
aponta uma queda de apro-
ximadamente 55% nos dados 
de varrição, em decorrência 
do menor volume de resíduos 
nas ruas, 12% na coleta comum 
e aumento de 25% na cole-
ta seletiva. Esses números, 
que são dados preliminares, 
podem estar ligados a uma 
maior adesão dos paulistanos 
à reciclagem, assim como 
uma menor geração de re-
síduos nas ruas durante o 

período de quarentena por 
causa do coronavírus.

O serviço de coleta do-
miciliar comum, que inclui 
atendimento as residências e 
estabelecimentos comerciais 
pequenos geradores (que 
geram até 200L/ dia) tiveram 
uma redução de 12% nos quan-
titativos. Estima-se que essa 
redução se deve ao fecha-
mento temporário de serviços 
presenciais não essenciais no 
município. 

Por outro lado, a coleta 
seletiva chegou a crescer 25% 
na primeira quinzena deste 
mês, em relação ao mesmo 
período do ano anterior. Na 
quinzena, este ano, foram 
coletadas 4 mil toneladas de 
recicláveis. No mesmo perío-
do em 2019 foram recolhidas 
3,2 mil toneladas.

Nos primeiros 15 dias des-
te mês foram recolhidas 1,8 
mil toneladas de resíduos, 
enquanto foram coletadas 
4,1 mil toneladas em 2019. Ao 
todo, foram registradas cerca 
de 2 mil toneladas a menos - o 
que representa uma queda de 
mais de 50%.

Estima-se que a menor 
produção de lixo nas ruas se 
deve também à diminuição 
de pessoas nas ruas, já que 
os planos de trabalho de lim-
peza não sofreram reduções 
e sim, ampliações. É o caso da 
ampliação das equipes de lim-
peza e lavagens em torno dos 
hospitais, pontos de ônibus e 
terminais de trem e metrô da 
capital.

A prestação de serviços em 
domicílio não é aconselhada. 

Aparelhos de surdez, 
óticas e ortopedia
As lojas que vendem apa-

relhos de uso médico estão 
entre as exceções anuncia-
das, ou seja, podem funcio-
nar. Como nos demais casos, 
aconselha-se a entrega dos 
itens em domicílio, mas a 
abertura das lojas é permi-
tida.

Perfumaria
A Prefeitura diz que se 

forem lojas que oferecem 
produtos de higiene pessoal 
estão liberadas a funcionar. 
Mas pode haver fi scalização 
para garantir que são lojas 
com itens pessoais e não cos-
méticos e perfumes. 

Prestação de serviços
Serviços de assistência 

técnica em informática, te-
lefonia e segurança estão 
liberados, mas como emer-
genciais. Serviços de mudan-
ça, não. 

Pet shop
Podem funcionar clíni-

cas veterinárias e lojas com 
rações, medicamentos e ou-
tros produtos para pets. Os 
serviços de banho e tosa não 
estão liberados e não podem 
ser ofertados.

Saúde
Clínicas de odontologia, 

fonoaudiologia, consultórios 

médicos, odontológicos, psi-
cológicos, estão todos libera-
dos, mas vale lembrar que o 
atendimento virtual também 
é aconselhado e a telemedi-
cina foi regulamentada. Em 
nosso site - jornalzonasul.
com.br - é possível encontrar 
mais informações sobre tele-
medicinas e receitas online de 
medicamentos. 

O decreto ainda recomen-
da que os estabelecimentos 
liberados para operar - como 
supermercados, hospitais, 
call centers, farmácias e ou-
tros, especialmente aque-
les que contam com muitos 
funcionários, estabeleçam 
horários alternativos de fun-
cionamento - antes das 6h 
ou depois das 11h, para haver 
alternância de turnos e equi-
pes menores, além de uso 
do transporte público não 
concentrado ao longo do dia.

Não há limite para número 
de clientes a serem atendidos 
por vez. 

Vale ainda ressaltar que, 
obviamente, nenhum es-
tabelecimento é obrigado 
a abrir as portas durante a 
quarentena. Muitas óticas e 
perfumarias, por exemplo, 
estão optando por manter 
as portas fechadas, já que os 
comerciantes avaliam que o 
movimento seria baixo e o 
risco aos funcionários, alto.

Quem pode ou não trabalhar 
durante a quarentena?

Até mesmo funcionários 
das subprefeituras têm dú-
vidas quanto ao que pode 
ou não funcionar durante 
a quarentena no Estado de 
São Paulo.  Um mês depois 
do início do isolamento so-
cial com determinação para 
fechamento dos estabeleci-
mentos comerciais, muitos 
lojistas, empresários, profi s-
sionais liberais e prestadores 
de serviços ainda têm dúvidas 
sobre os chamados serviços 
essenciais, aqueles que estão 
liberados para funcionar. 

A internet só aumenta a 
confusão, com correntes de 
whatsapp e infográfi cos sem 
dados ofi ciais válidos. 

Essa semana, o jornal São 
Paulo Zona Sul voltou a pro-
curar a Prefeitura para tirar 
dúvidas. Confi ra!

Escritórios
Não podem funcionar, 

atendendo ao público. O fun-
cionamento virtual até pode 
ser prestado de dentro da 
sede de cada escritório, mas 
não é recomendado. A re-
comendação é para que os 
funcionários atuem em casa, 
no chamado sistema de home 
offi  ce, garantindo que os fun-
cionários não saiam de casa, 
não usem transporte público, 
não tenham contato próximo 
entre eles. 

Vale para imobiliárias, es-
critórios de advocacia e con-
tabilidade, agências de publi-
cidade e criação etc.

Beleza
Clínicas de estética, depila-

ção, de podologia, barbearias, 
salões de beleza, manicures, 
maquiadores - nada disso 
está autorizado a funcionar. 
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Filé à cubana é boa pedida para 
o fi m de semana em família

•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

E m  t e m p o s 
de pandemia, as 
famílias estão co-
z inhando mais, 
fi cando mais tem-
po juntas... Mas, 
é gostoso diver-
sificar, saborear 
uma refeição toda 
especial prontinha 
e feita por restau-
rantes daqueles 
bem tradicionais 
e de cozinha fa-
mosa. 

Para essa se-
mana, a sugestão 
é conferir o famo-
so Filé a Cubana, 
que  mescla sabores salga-
dos e o doce de frutas empa-
nadas. Apesar de pequenas 
diferenças entre as casas, 
o carne tenra e a banana a 
milanesa são comuns a todas 
as receitas. 

Para quem mora na Vila 
Mariana, uma sugestão é pe-
dir do Ponto Chic Paraíso, que 
tem loja na Praça Osvaldo 
Cruz. Ali, a receita serve bem 
até três pessoas. Na receita,  
fi lé mignon, palmito, presunto, 
tomate, pimentão, banana e 
abacaxi, todos servidos empa-
nados acompanhados de arroz.

O Ponto Chic é um dos 
bares mais tradicionais de 
São Paulo, fundado em 1922 
e criador do Famoso Bauru. 
O delivery está com área es-
tendida e também é possível 
retirar. O telefone da unidade 
Paraíso é 3289-1480. Fica na 
Praça Oswaldo Cruz, 26 - Pa-
raíso. Fecha às 22:00

Na região da Saúde, o Res-
taurante Chaplin divulga com 
orgulho que seu Filé a Cubana 
é irresistível e considerado um 
dos melhores da capital. Vale 

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!

Cartórios retomaram atendimento presencial
Cartórios de todo o Es-

tado de São Paulo devem 
estar abertos em regime de 
plantão por integrarem a lista 
de atividades essenciais aos 
brasileiros durante o surto 
da pandemia da COVID-19 
no país. É o que determina o 
Provimento nº 95/2020 da Cor-
regedoria Nacional de Justiça, 
órgão nacional vinculado ao 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e que regulamenta as 
atividades dos Cartórios no 
Brasil. 

Poderão ser adotados re-
gimes de plantões à distância, 

que deverá ter duração de 
pelo menos quatro horas, e 
plantões presenciais, que de-
verão ter duração não inferior 
a duas horas - em ambos os 
casos mantendo atendimento 
por vias remotas não inferior 
a quatro horas. A norma, que 
vigora até o dia 30 de abril, 
também autorizou o envio de 
documentos digitais aos car-
tórios, desde que seja possível 
a comprovação da autoria e 
integridade. 

De acordo com a norma 
nacional, a recomendação é 
que apenas serviços urgentes 

sejam feitos de forma físi-
ca, evitando aglomerações. 
Desta forma, permanecem 
sendo prioritárias a utilização 
dos serviços das centrais ele-
trônicas de todos os tipos de 
cartório, com uma série de 
atos que podem ser feitos de 
forma online. 

É possível solicitar segun-
das vias de certidões de nas-
cimento, casamento e óbito 
pela internet, por meio do 
portal http://www.registro-
civil.org.br. Buscas de testa-
mentos e de escrituras públi-
cas de divórcios, separações, 

inventários e partilhas po-
dem ser realizadas na central 
http://www.centraldetesta-
mento.com.br. 

Já os serviços de registro 
de imóveis estão disponíveis 
no portal http://www.regis-
tradores.org.br e permitem 
os pedidos de certidões imo-
biliárias, além de outras fun-
cionalidades exclusivas, como 
a visualização da matrícula 
(registro original do imóvel). 
Os serviços dos Cartórios 
de Protesto estão disponí-
veis por meio do site http://
site.cenprotnacional.org.br, 

no qual é possível consultar, 
gratuitamente, CPFs e CNPJs, 
pedir certidões e encaminhar 
dívidas a protesto. 

Para acessar os serviços 
dos Cartórios de Registro de 
Pessoas Jurídicas, o usuário 
deve acessar http://www.
rtdbrasil.org.br. A plataforma 
permite fazer o upload de do-
cumentos, realizar assinatura 
digital, além do envio, acom-
panhamento e pagamento 
desse registro, de forma 100% 
online. 

Cuidados especiais 
Os atendimentos presen-

ciais nos cartórios acontecem 
em regime de plantão e se-
guem os cuidados de higiene 
necessários: intercalar as ca-
deiras de espera com espaço 
mínimo de 2,0 metros; limitar 
a entrada de pessoas nas áre-
as de atendimento; marcar 
uma faixa de segurança a uma 
distância de 1,5 metro nas 
áreas de atendimento entre 
o usuário e o atendente, e 
disponibilizar álcool em gel, 
luvas e máscaras para os aten-
dentes que tenham contato 
com documentos em papel e 
com o público. 
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Filé à Cubana do Restaurante Tourinho Grill

Foto: Cesar Cinato

lembrar que o Chaplin é um 
restaurante que há mais de 50 
anos mantém uma cozinha di-
versifi cada, na Rua Luís Góis. 

Ali, o prato é composto de 
um filé mignon batido bem 
fi no, temperado, empanado 
e frito. Guarnecido com ba-
con e presunto, leva ainda a 
banana e o palmito, também 
empanados. Tem como acom-
panhamentos, a ervilha sauté, 
a batata frita e o arroz branco.

Se for retirar, o Restau-
rante e Pizzaria Chaplin fica 
na Rua Luís Góis, 1231 - Vila 
Mariana. Para pedir em casa, 
recorra aos aplicativos de en-
trega ou ligue diretamente no 
restaurante: 5079-9466.

Ainda na Saúde, a Churras-
caria Monte Grill é outra que 
está investindo no delivery 
de seus pratos mais famosos, 
inclusive o Filé à Cubana, que 
ali vem com arroz a grega, 
bananas a milanesa, polentas, 
ervilhas, presunto, palmito e o 
fi lé no ponto desejado. 

Para retirada ou entrega, 
que está sendo feita sem taxa 
até dia 30 de abril. Os pedidos 

podem ser feitos pelos tele-
fones 5071-2389; 5071-6295; e  
5071-7057.

Na região mais ao Sul, Ja-
baquara e Vila Santa Catarina, 
boa pedida é o Restaurante 
Chuletão, tradicional chur-
rascaria que tem também um 
cardápio vasto com massas, 
pratos internacionais, feijoa-
da e muito mais. Lá também 
o  Filé à Cubana serve três 
pessoas e pode ser pedido 
por telefone ou para retirada. 
Ali, é preparado a milanesa, 
com banana, abacaxi, palmi-
to, enroladinho de queijo e 
presunto, também a milanesa. 

Pedidos pelo telefone ou 
pelo ifood. Telefones:  5563-
5061 ou 5574-7228. Fica na 
Rua Gustavo da Silveira, 732 
- Vila Santa Catarina.

No também tradicional 
Restaurante Tourinho, no Pla-
nalto Paulista, o Filé a Cubana 
acompanha Arroz a Grega, 
Batata Frita, Banana e palmito 
a Milanesa e Bacon. Telefo-
ne: 5589-4205. Fica na Av. 
Indianópolis, 3411 - Planalto 
Paulista.

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

PABX: (11) 5072-2020
WhatsApp: (11) 5072-2020; 
                  (11) 98181-3467
CNPJ 48.552.178/0001-71

CCM 8.713-704-6

dIRETOR adMINISTRaTIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio

MTB 23.403

O jornal S. Paulo Zona Sul não admite 
a publicação total ou parcial de suas 
matérias, para qualquer fim, sem prévia 
autorização documentada.

As matérias assinadas e / ou em quadro 
caracterizam artigos ou publicidade, e não 
necessariamente expressam a opnião 
deste jornal

Impressão: Gráfica OESP

Distribuído gratuitamente
às sextas feiras em dezenas de
bairros dos distritos oficiais de
Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,
Cursino e Ipiranga. Distribuição 
também em meios digitais da 
edição eletrônica.

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



24 DE ABRIL DE 2020 PÁG. 05

•ESPECIAL - CORONAVÍRUS

Durante a quarentena por 
conta da pandemia de Covid, 
muita gente está aproveitan-
do para fazer a limpa na casa. 
Tirar bagulhos do quintal, re-
ver os armários, as gavetas, as 
estantes... Separar aquilo que 
não funciona mais, aquilo que 
não tem mais uso, aquilo que 
pode ser doado por estar em 
boas doações. 

Uma ótima e importan-
te dica, em especial agora 
que estamos às vésperas da 
chegada do Inverno quando 
começarão as campanhas do 
agasalho, é fazer doação para 
bazares benefi centes.

Para quem quiser doar mó-
veis e objetos maiores, que 
precisam ser retirados, duas 
entidades da região podem 
ser alvo das doações. 

IMSJT
O Instituto de Meninos São 

Judas Tadeu atende jovens 
em situação de vulnerabilida-
de desde 1946. Em sua sede 
no Planalto Paulista funciona 
um bazar que no momento 
está fechado ao público, mas 
continua recebendo doações.

Normalmente, a equipe 
retira as doações de maior 
porte em domicílio, mas ago-
ra quem quiser doar precisa 
levar até lá. As doações po-
dem ser feitas de segunda a 
sábado, até 17h. 

Depois, quando a situação 
se normalizar, aproveite para 
conhecer o Bazar do Instituto 
que, apesar de aceitar todo 
tipo de doação é especializa-
do em móveis., O local é mui-
to visitado até por arquitetos 
que gostam de garimpar boas 
oportunidades e repaginar, 
redescobrir antiguidades, 
buscar itens “vintage” para 

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!

Quer fazer a “limpa” durante a quarentena? 
Aproveite para doar o que não te serve mais

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.

TOQUE JÁ!!!

Fone: 5072-9636
Whatapp: 99132-1189 

Teclado, Violão,
e outros.

Fácil e rápido.
Também 3a idade.criar ambientes. 

O Bazar de Móveis fi ca no 
prédio ao fundo da sede do 
IMSJT no Planalto Paulista, 
com entrada pela Avenida 
Piassanguaba, nº 3002. Tele-
fone: 5586-8666.

Exército da Salvação
Outro que tem bazares tra-

dicionais e super movimenta-
dos é o Exército da Salvação. 

Os bazares estão fechados 
ao público, por conta da pan-
demia e quarentena, mas as 
equipes continuam retirando 
doações em domicílios e es-
critórios.

O Exército tem até uma 
loja online, para quem se inte-
ressar em adquirir algum dos 
objetos usados pela internet: 

Outra boa ideia, para con-
domínios, é solicitar uma cai-
xa do Exército, que poderá 
ficar em áreas comuns do 
prédio para que os moradores 
coloquem ali suas doações. 

Quem quiser agendar uma 
retirada de doações, deve 
ligar para: 4003-2299.

Já aqueles que preferirem 
levar os objetos a serem doa-
dos podem ir a diferentes en-
dereços na zona sul. Confi ra:

- Carrefour Imigrantes - 
Rua Ribeiro Lacerda, 940,. 
Horários de Funcionamento:  
Segunda a Sábado das 8h às 
23h;  Domingo das 8h às 22h; 
Feriado das 8h às 22h; 

- Sede do Exército de Salva-
çãoecolhimento das doações 
é feito na Portaria, à rua   Juá 
264, todos os dias - Das 07h00 
às 20h00; Domingos e Feria-
dos - Das 07h00 às 20h00

- Bazar São Paulo - Vila Mas-
cote. As doações devem ser 
deixadas na recepção do Ba-
zar do Exército de Salvação, 
que fica na Avenida Santa 
Catarina 1781, de segunda a 
Sexta - 11hs - 18hs; Sábados - 
11hs - 18hs. Aos domingos não 
funciona. 

Nas próximas semanas, 
mais dicas para doação de 
roupas, brinquedos, livros 
e outros objetos para ba-
z a r e s  b e n e f i c e n t e s  d a 

r e g i ã o  s u l  p a u l i s t a n a . 
Cata bagulho
Agora, para descartar cor-

retamente objetos em mau 
estado de conservação, mó-
veis quebrados, eletrodo-
mésticos que não funcionam, 
recorra ao Cata Bagulho, ser-
viço gratuito oferecido pela 
Prefeitura. 

Nesse caso, também é pos-
sível  ter o móvel retirado na 
porta de casa: basta consultar 
o calendário do Cata Bagulho, 
serviço prestado pelas Sub-
prefeituras, gratuitamente.

Para saber o dia em que 
o serviço passa em sua rua, 
ligue para a Prefeitura (156) 
ou visite o site: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/subprefeituras/
noticias/index.php?p=250455

Muitos inservíveis podem 
ser também deixados em eco-
pontos - há quase 100 deles 
espalhados pela cidade e o 
endereço também pode ser 
conferido pelo telefone 156 
ou no site indicado. 
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Hospital São Paulo tem novos enfermeiros e técnicos
Duas boas notícias na luta 

contra o Coronavírus vêm da 
Vila Clementino, onde está 
sediada a Unifesp e seu hos-
pital acadêmico, o Hospital 
São Paulo. A primeira delas 
é que foram contratados 25 
técnicos(as) de enfermagem 
e 10 enfermeiros(as) que atu-
arão na área de terapia inten-
siva. A outra é que a Unifesp 
desenvolveu um método de 
descontaminação de equipa-
mentos hospitalares.

Enfermagem
A Escola Paulista de Enfer-

magem da Universidade Fe-
deral de São Paulo (EPE/Uni-
fesp) - Campus São Paulo, em 
parceria com a Diretoria de 
Enfermagem e com o Serviço 
de Educação Permanente do 
Hospital São Paulo, hospital 
universitário da Unifesp (HSP/
HU-Unifesp), promoveram 
ação para capacitar os novos 
profi ssionais de enfermagem 

contratados para atuar dire-
tamente no atendimento aos 
pacientes acometidos pela co-
vid-19. As novas contratações 
foram necessárias devido aos 
afastamentos de profi ssionais 
do grupo de risco e/ou com 
suspeita de covid-19, além 
da ampliação do número de 
leitos de UTI.

Os 25 técnicos(as) de enfer-
magem e 10 enfermeiros(as) 
iniciarão as atividades na área 
de terapia intensiva. A enfer-
meira Cibelli Rizzo Cohrs, que 
coordenou a ação, explica 
que a capacitação dos(as) 
técnicos(as) de enfermagem 
foi realizada com foco nos 
cuidados com o coronavírus. 

“Fizemos o planejamento 
das atividades focando, em 
especial, o uso correto dos 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e as questões 
referentes à rotina de uma 
unidade de terapia intensiva”. 

Os(as) enfermeiros(as) rece-
beram treinamentos direta-
mente com os profi ssionais da 
UTI do HSP/HU-Unifesp.

Os treinamentos tiveram 
duração de três dias e fo-
ram realizados no Centro 
de Habilidades Helena Na-
der. No total, oito docentes e 
enfermeiros(as) da EPE/Uni-
fesp atuaram na capacitação.

Descontaminação
Desenvolvido por estu-

dantes, professores e profi s-
sionais da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp), 
Hospital São Paulo (HSP/HU 
Unifesp), Instituto Federal 
de Goiás e Instituto Federal 
Goiano (Campus Trindade), 
um sistema para desconta-
minação utilizando lâmpada 
UV-C germicida pretende ser 
testado em ambientes com o 
novo coronavírus.

Andreya Pereira Furriel, 
plantonista e preceptora da 

UTI de Pneumologia do Hos-
pital São Paulo, participou do 
projeto desde a sua idealiza-
ção. “Expus a necessidade de 
algo pra descontaminação 
de equipamentos – tanto os 
de proteção individual quan-
to locais que entrariam em 
contato com indivíduos com 
Covid-19. Pensei em uma lumi-
nária com raios UV, pois seria 
portátil. A equipe aprimorou a 
ideia e construiu uma esteira 
que teria uma maior veloci-
dade de descontaminação e 
até mesmo maior segurança 
aos envolvidos”, conta a pro-
fi ssional.

A esterilização de ambien-
tes hospitalares por luz ultra-
violeta já ocorre em outros 
países. Neste projeto, foram 
utilizadas, na luminária e es-
teira, lâmpadas de 36W com 
254 nanômetros de compri-
mento de onda. A velocidade 
de descontaminação foi um 

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)

OdontologiaPsicologia

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

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

Cibelli Rizzo Cohrs

aspecto relevante, visando à 
redução do tempo de exposi-
ção dos envolvidos aos raios 
UV. Em testes anteriores, ví-
rus da mesma família do novo 
coronavírus foram eliminados 
em 0,2 segundo e 300 segun-
dos. Para os testes atuais de 
tempo de eliminação do novo 
coronavírus, o grupo aguarda 
a disposição de laboratórios 
que estão realizando análises 

de exames de covid-19.
“É uma ideia promissora, 

principalmente quando pen-
samos em descontaminação 
dos equipamentos de pro-
teção individual (EPIs) que, 
desde o início da pandemia, 
estão escassos. Além de ser 
algo que poderá ser usado 
após passada essa fase”, de-
fende Furriel.

Fonte: Unifesp


