Sabia que a Vila Mariana
tem um restaurante russo?
Eles entregam as delícias!

Prefeitura retomou as obras de
construção da UPA 24 horas da
Vila Mariana, prevista para 2021
Página 6

Página 4
Jornal

Telefone/WhatsApp: (11) 5072-2020

22 DE MAIO DE 2020 - ANO 60 - NO 2.974

www.jornalzonasul.com.br

Regina Duarte assumirá Cinemateca?
A atriz Regina Duarte
deixou o cargo de Secretária Especial de Cultura,
no Governo Federal. Na
ocasião, o presidente Jair
Bolsonaro disse que ela
assumiria a Cinemateca
Brasileira, na Vila Mariana, por ser perto da casa
onde vive a atriz, em São
Paulo. Acontece que a
Cinemateca é gerenciada por uma instituição
independente, não tem
um cargo de direção. A
declaração também foi
feita em momento delicado: na mesma semana
em que a comunidade
da Vila Mariana e também pessoas ligadas ao
cinema e setor audiovisual em geral se mobilizavam para exigir o
repasse de verbas para
a Cinemateca. P����� 2

Vizinhança
se mobiliza
para arrecadar
cestas básicas
Moradores, ativistas,
empresas e representantes de diversos movimentos arrecadaram
quase 10 toneladas de alimentos e duas mil máscaras para doação na
Comunidade Mauro, na
Saúde. Ainda dá tempo
de contribuir. P����� 3
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Futuro da Cinemateca está em risco
O maior acervo audiovisual
da América Latina, armazenado em um incrível prédio
que é patrimônio histórico da
cidade, está em risco. A Cinemateca Brasileira, que ocupa
o antigo Matadouro Municipal na Vila Mariana, não recebe recursos desde o ano
passado - nenhuma parcela
do valor previsto para 2020,
de 12 milhões de reais, chegou até agora. E já em 2019,
o valor previsto não foi repassado integralmente.
Em meio a essa situação,
que já vinha gerando protestos e um abaixo-assinado online da comunidade vizinha e
do setor audiovisual, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que Regina Duarte vai
“assumir” a Cinemateca (veja
matéria ao lado).
A atriz vinha ocupando a
Secretaria Especial da Cultura, que agora está totalmente vinculada ao Ministério
do Turismo e já perdeu status desde o início da gestão.
Mas, depois de dois meses
evitando dar declarações
públicas, anunciar projetos
ou garantir transparência às
ações da Secretaria, Regina
deixou o cargo que passa a
ser ocupado pelo também
ator Mário Frias.
Acervo rico e delicado
Até a década de 1980, a Cinemateca ocupava dois imóveis antigos dentro do Parque Lina e Paulo Raia, junto à
estação Conceição do Metrô.
Foi quando surgiu a proposta de recuperar o antigo
Matadouro Municipal, um
galpão antigo na Vila Mariana onde no início do século
XX eram abatidos os animais

para consumo na capital.
A proposta demorou para
ser concretizada, mas em
1997, a Cinemateca ﬁnalmente se estabeleceu lá. Além
da preservação do acervo, a
instituição sempre promoveu
exibições de clássicos, festivais e eventos na área.
Desde 2003, passou a fazer
parte da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura -e um período bastante produtivo se iniciou, com
atividades de preservação e
difusão de acervos, além de
melhorias estruturais, com
recursos investidos pelo antigo Ministério da Cultura,
em parceria com a Sociedade
Amigos da Cinemateca.
Mas, em 2013, a então Ministra da Cultura Marta Suplicy exonerou o diretor e cortou repasses de verbas.
De lá para cá, a crise se estabeleceu, com momentos
melhores e piores. Mas houve perdas de funcionários,
mudanças estruturais administrativas... Em 2016, o quarto incêndio atinge o acervo e
resultana perda de mais de
mil rolos de ﬁlmes.
Depois dessa tragédia e
a comoção criada, o antigo
Ministério da Cultura esta beleceu contrato com a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – Acerp,
organização social qualiﬁcada
pelo Ministério da Educação,
para execução de um projeto de preservação e acesso
de acervos audiovisuais, da
Cinemateca. Em 2018, o contrato foi estendido para que a
Acerp gerenciasse totalmente
a Cinemateca por três anos.
Mas, de acordo com a AS-

sociação Brasileira de Preservação do Audiovisual, no
ﬁnal de 2019, o Ministério da
Educação decidiu não renovar o contrato de gestão com
a ACERP, por conta do ﬁm da
TV Escola, projeto também
gerido pela Associação, deixou em aberto os rumos da
administração da Cinemateca
Brasileira. No mesmo período, os funcionários públicos
remanescentes que compunham o quadro da instituição foram remanejados para
outros organismos federais,
afastando trabalhadores de
ampla experiência na área.
“Essa situação esquizofrênica diﬁculta a atuação do governo com a urgência necessária para impedir a falência
da Cinemateca, enquanto a
administração pública se dedica a desenhar uma solução
de longo prazo”, aponta um
abaixo assinado que já tem
mais de 11 mil assinaturas.
A petição online, disponível no link bit.ly/3edziP8, ainda relata que, em fevereiro
deste ano, as instalações da
Cinemateca na Vila Leopoldina, que abrigavam parte do
acervo, foram atingidas por
uma enchente. “Novamente
a Secretaria do Audiovisual
se absteve de suas responsabilidades, não esclareceu
eventuais perdas, nem adotou medidas para proteger
as coleções em perigo. Se a
indiferença com o futuro do
patrimônio audiovisual brasileiro persistir, as consequências serão ainda mais graves.
Sem os cuidados dos técnicos
e as condições de conservação todo o acervo se deteriorará de modo irreversível.

Cargo prometido à atriz
Regina Duarte não existe
Modiﬁcações na estrutura
administrativa da Cinemateca, enfrentadas desde 2013,
aos protestos, à falta de recursos, aos riscos que eles
resultam ao armazenamento
do patrimônio audiovisual...
Em meio a esse cenário crítico, a ex-secretária Especial
de Cultura, Regina Duarte,
considerou que “assumir a
Cinemateca é um presente”
dado pelo presidente Jair
Bolsonaro.
Mas, as mudanças estabelecidas na Cinemateca desde
2013, quando sua diretoria foi
destituída e foram interrompidos os repasses de verbas
para a Sociedade Amigos da
Cinemateca que gerenciava

conjuntamente o espaço,
criaram uma estrutura que
não conta com cargo de diretor.
A organização que até recentemente administrava o
espaço é autônoma e o presidente nem poderia indicar
alguém para fazer parte dela,
muito menos presidí-la.
Talvez, tudo isso indique
que a Cinemateca vá passar
por nova interferência do
Governo Federal e ter sua estrutura modiﬁcada mais uma
vez. Ou, há quem aposte, a
atriz sequer vai chegar a efetivamente assumir o espaço,
com tantos desaﬁos e tão
poucos recursos. Atualmente, segundo o jornal O Estado

de S.Paulo, a Cinemateca corre até o risco de ter a energia
elétrica cortada por falta de
pagamento.
Vale destacar que, como
todos os espaços culturais e
museus, a Cinemateca está
fechada para evitar aglomerações e evitar o contágio
pelo novo coronavírus.
A Cinemateca ﬁca no Largo Senador Raul Cardoso,
s/n, Vila Mariana. Site: cinemateca.org.br. Pela internet,
é possível conhecer o Banco
de Conteúdo Cultural que
tem importante acervo audiovisual disponibilizado gratuitamente ao público. Entre
as obras, todo acervo da antiga TV Tupi.
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Comunidade Mauro recebeu Colsan inicia nova campanha
doações de cestas e máscaras para aumentar doações de sangue
Por um mês, integrantes
da Horta Comunitária da Saúde se mobilizaram, engajaram
mais moradores de bairros
próximos e passaram a divulgar a compra e entrega
de cestas básicas para a comunidade Mauro, ao ﬁnal da
Avenida José Maria Whitaker.
A ação surgiu para contribuir
com a comunidade mais carente e e situação de vulnerabilidade social, pensando
em apoiar as famílias sem
emprego ou renda durante
a quarentena por conta do
coronavírus.
“Não tínhamos ideia de
que iriamos conseguir, mas
com a ajuda de tod@s conseguimos atingir a meta em
3 semanas”, conta Sérgio
Shigeeda.
Além das cestas básicas,
o movimento arrecadou máscaras de proteção, comida
agroecológica, logística, entre
outras doações.
“A nossa vizinhança solidária, amigos de Plantios, Hortas
e outros movimentos resultaram na arrecadação de quase
10 toneladas de alimentos e
cerca de 2000 mascaras.
Houve ainda ajudas em
logística, transporte, cadastro
de moradores e divulgação - o
jornal São Paulo Zona Sul e o
jornal Pedaço da Vila divulgaram o projeto para conquistar
mais apoiadores.
“A vizinhança aqui na Saúde mostrou se muito solidaria
e uma força local incrível,
como os amigos do nosso
network. E ganhamos muitos
novos amigos nessa campanha”, conta Sergio Shigeeda.

A Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) - Campus
São Paulo, juntamente com
a Associação Beneﬁcente de
Coleta de Sangue (Colsan),
promove, nos dias 20 e 21 de
maio, uma campanha de doação de sangue para suprir os
estoques do Hemocentro da
Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp).
A ação será destinada
aos(às) estudantes, servidores(as) e colaboradores(as)
da universidade que desejam

No total, foram
arrecadadas quase
10 toneladas de
alimentos e 2 mil
máscaras. Projeto
entrou em nova etapa,
buscando doações
para mais um mês
“Na quarentena, estamos
impedidos de plantar árvores,
pois nosso norte é plantar
sempre com a sociedade civil,
todos juntos, Mas, acreditamos que estamos plantando
pessoas com consciência solidária de que temos que olhar
e ajudar o próximo e assim
vencer essa crise juntos”, conclui o ativista que ainda pretende agradecer diretamente
a cada pessoa que contribuiu,
com alguma forma.
Ele ainda relata que foi elaborada uma lista com todas
as cestas básicas compradas,
elaborada pela empresa online que recebe os pedidos de
doações e providencia a entrega na comunidade. A lista
é posteriormente assinada
pelo morador que recebeu

doar, podendo se estender
também para qualquer pessoa interessada. As doações
serão direcionadas aos hospitais abastecidos pela Unifesp
e Colsan, incluindo o Hospital
São Paulo, hospital universitário (HSP/HU Unifesp).
Para doar, é necessário ter
entre 16 e 69 anos, pesar mais
de 50 kg, estar em boas condições de saúde e alimentado.
Não devem doar temporariamente pessoas com sintomas
de gripe ou resfriado.

Os(as) doadores(as) devem comparecer ao Hemocentro da Unifesp, localizado na
Rua Dr. Diogo de Faria, n.º 824
- Vila Clementino, entre dias
20 e 21 de maio, das 8h às 15h.
Para preservar a saúde dos
doadores da contaminação
pelo coronavírus e ajudar no
reabastecimento do banco,
os atendimentos estão sendo
previamente agendados pelo
telefone (11) 5576-4240, opção 1, de segunda a sexta das
8 às 17h30.

a doação, de forma a tornar
todo o processo transparente
e com garantia de resultados.
Uma nova campanha já
foi lançada para garantir a
continuidade das doações.
Quem puder contribuir, com
a aquisição de novas cestas,
deve acessar o link bit.ly/2WQ3VUJ. “Vale ressaltar que
o endereço de entrega das
cestas doadas já está lá, mas
o sistema do site pede o destinatário e endereço assim
mesmo. Podem colocar a rua
Mauro 226, e o destinatário
podem colocar Sergio Shigeeda”, explica.
Quem tiver alguma dúvida
pode procurar e entrar em
contato com o Sérgio nas
redes sociais: facebook.com/
sergio.shigeeda

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 01 de junho
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
R. Caramuru, 431
Praça da Árvore
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Pela primeira vez em 60 anos, Paróquia S. Rita não celebra padroeira presencialmente
Há exatos 60 anos, em
22 de maio de 1960, tomou
posse seu primeiro Vigário o
Cônego Olavo Braga Scardigno que permaneceu à frente
da Paróquia até a virada do
século. De lá pra cá, nunca a
paróquia deixou de celebrar
o Dia da Padroeira. Essa será
a primeira vez, por conta da
pandemia de coronavírus. Ao
menos presencialmente.
O atual pároco, Jorge Bernardes, aconselha que os
ﬁeis permaneçam em casa e
acompanhem as celebrações,
como a recente novena antecedendo o 22 de Maio, pela
página de facebook da Igreja .
Desde as 8h, desta sextafeira (22/05), as imagens da
missa já estão no Facebook e
outras redes sociais. “Convido
vocês a acompanharem em
suas casas, com fé e conﬁança”, declarou o pároco.
A página pode ser acessada facebook.com/paroquiasantaritamirandopolis/

Festa na praça
Não só as missas foram
canceladas. A Praça localizada
em frente à paróquia costumava receber uma animada
quermesse, não só no próprio
dia da Padroeira mas também
no ﬁm de semana mais próximo à data, com barracas de
comida, jogos para a garotada, comércio aberto e mesas espalhadas para abrigar
o animado público fiel. Um
dos destaques era a famosa
barraca com sanduíches de
linguiça.
A praça, que leva o nome
da padroeira, ﬁca em frente à
igreja, no cruzamento entre
a rua das Rosas e Avenida
Senador Casemiro da Rocha,
em Mirandópolis.
Mas, dessa vez, a festa não
vai acontecer, também com o
objetivo de evitar aglomerações e proteger a comunidade de ﬁéis.
Os fiéis podem acompanhar a novena e outras cele-

brações da paróquia, bemc
omo pronunciamentos do
padre Jorge Bernardes pela
página
Histórico
A paróquia e a Igreja de
Santa Rita de Cássia de Mirandópolis em São Paulo nasceram do ideal das famílias
católicas do bairro.
A comissão inicial para
aquisição do terreno e construção da igreja foi formada
há mais de 60 anos, em 18 de
abril de 1958 sob a autoridade
do então bispo auxiliar da
Arquidiocese de São Paulo –
região episcopal do Ipiranga,
D. Paulo Rolim Louveiro.
A comissão teve como
assistente espiritual o Revmo.
Padre Xavier Schmaderes
da Igreja Santa Terezinha do
Bosque da Saúde à cuja jurisdição pertenceu este Núcleo
do bairro.
A paróquia começou a
funcionar numa capela improvisada em terreno na avenida

Senador Casemiro da Rocha
contíguo à área já adquirida pela comissão onde seria
construída deﬁnitivamente a
Igreja Matriz.
Em 12 de abril de 1959 realizou-se a cerimônia do lança-

mento da pedra fundamental
da nova igreja.
E em 22 de maio de 1960
por decreto do Cardeal D.
Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, foi erigida a Paróquia de Santa Rita de Cássia,

tomando posse com seu 1º
Vigário o Cônego Olavo Braga Scardigno que, no natal
de 1960, inauguraria o Salão
Paroquial sobre o qual se ergueria o pavimento superior
da Igreja.

•GASTRONOMIA

Vila Mariana tem restaurante
russo que entrega até sopas
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É bem verdade que a quarentena deixa saudosistas
os paulistanos, habituados a
programas culturais e gastronômicos. Mas, muitos bares
e restaurantes continuam
entregando suas delícias por
aplicativos de delivery, pedidos feitos por telefone ou
mesmo retirada no balcão.
Uma das descobertas para
os ávidos por sabores novos
pode ser um restaurante russo. A Vila Mariana tem um dos
poucos representantes dessa
culinária na cidade - o Barskiy
Dom, inaugurado há menos
de um ano.
A casa surgiu inspirada
nos encontros do Clube Eslavo e oferece delícias famosas no país, como os Pirajkí
(пирожки), que podem ser
frito ou assados ecostumam
ser comidos com smetána,
pode ser no café da manhã ou
como lanche, pode ser tomando um chá ou café.
Tem sabores salgados com carne, frango, repolho,
batata, shimeji - ou doces,
como maçã com canela ou
pera com nozes e baunilha.
Já Blinê são panquecas ao
estilo russo, que igualmente
têm sabores doces e salgados
Agora, com a queda nas

temperaturas, a novidade do
restaurante russo é o Festival
de Sopas, que podem ser
encomendadas por torradas
c rocantes feitas de paio de
centeio caseiro.
Os russos têm costume
comer sopa diariamente no
almoço, mesmo no verão.
Uma das mais conhecidas é a
borchtch, com frango ou vegetariano, com smetana e verdura.Outra opção é a de ervilha, que leva também lombo
suíno, bacon, batata, cenoura,
cebola. A Transcarpátia leva
lombo suíno, batata, cenoura,
cebola, shimeji, feijão branco
e smetana (coalhada), além
de temperos aromáticos.

A cozinha russa ainda reúne receitas a basede carne,
peixe e legumes, sopas, cereais, pratos de massa com
recheios, por isso o cardápio do restaurante na Vila
Mariana está sempre sendo
atualizado e ganhando novidades - acompanhe nas redes
sociais. Aceita inclusive encomenda de pratos prontos
e semi-prontos, conservas,
sobremesas...
Fica na Rua Cubatão, 678.
Os pedidos devem ser feitos pelo aplicativo iFood até
7km de distância ou se for
mais longe via Whatsapp
(11) 95666-1410, das 9h00 às
16h00. Ou retire no local.

ESPETINHOS

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

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

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
- Planalto Paulista -

Fones: 2276-7901
* 2275-8219
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No Jabaquara, moradores ocupam
praças para jogar futebol

Casemiro, Loefgreen e
outras vias ganham novo
asfalto na Vila Mariana
As obras aconteceram no
período noturno e, como era
de se esperar, causaram muita
reclamação da vizinhança - barulho a noite toda para garantir a fresagem e colocação de
nova capa asfáltica. Mas, o trabalho da Secretaria Municipal
de Subprefeituras também foi
alvo de elogios. “É melhor que
as obras aconteçam no período noturno do que atrapalhar
a entrada e saída dos moradores, além do trânsito, durante
o dia. É um transtorno, mas
passa”, comentou um morador de Mirandópolis sobre o
barulho nas redondezas da
AVenida Senador Casemiro da
Rocha, mais recente a receber
o trabalho.
Também faz parte da lista
de vias beneficiadas a Rua
Loefgren, no trecho entre a
Av. Dr. Ricardo Jafet e a Rua
Domingos de Morais, no distrito da Saúde.
Em novembro do ano passado, a Prefeitura definiu,
por meio de um decreto, as
vias que terão prioridade no
programa de recapeamento.
Dos 72 endereços destacados,
quatro estão na região da
Subprefeitura Vila Mariana:
além da Rua Loefgren, o texto

destaca a Rua Topázio, entre
as ruas do Paraíso e Paula Ney;
Rua Paula Ney, entre as ruas
Dr. João Maia e da União; e
a Av. Prof. Abraão de Morais,
entre as ruas General Chagas Santos e Dom Bernardo
Nogueira. Em uma segunda
etapa do programa, estão previstas obras de recapeamento
na Rua Manoel da Nóbrega,
Av. Miruna, Rua Mauricio de
Lacerda, Av. Senador Casimiro
da Rocha, Rua Dona Brígida
e Rua Baltazar Lisboa, totalizando 10 endereços na região.
O Programa de Recapeamento da Cidade terá R$ 500
milhões provenientes de uma
operação de crédito assinada
pela Prefeitura em 2019. A
previsão é que os recursos
permitam a recuperação de
3,2 milhões de metros quadrados de vias públicas até o ﬁm
de 2020. As guias e sarjetas
também serão refeitas.
A ação integra o Programa
de Metas para o biênio 20192020. Ele tem como objetivo o
aumento da durabilidade das
vias pavimentadas paulistanas, assim como a diminuição
gradativa da demanda por
manutenção das vias públicas
e de ações de tapa-buraco.

Dias de sol, comércio de
portas fechadas parecem ter
sido motivação para muita
gente decidir ocupar praças no
Jabaquara para jogar futebol,
bater papo, promover encontros. E mesmo com ações de
orientação nas praças, vários
decidiam volta e contrariar
as orientações de isolamento
social.
O bate-bola vinha acontecendo especialmente na Vila
Guarani, nas praças Barão de
Japurá e Nova América, que
têm inclusive quadras esportivas cercadas.
Até que, nos últimos dias,
equipes da Subprefeitura estiveram no local e espalharam
manilhas de 200kg cada pela
quadra para evitar que as partidas de futebol continuem acontecendo. Mesmo assim, vários
“esportistas” continuaram
insistindo em usar o espaço.
Segundo a Subprefeitura,
as ações vão continuar e têm
o objetivo de prevenir, não
repreender. Mas questiona
como esses esportistas se preocupam em cuidar da saúde
praticando esporte, sem pensar que podem carregar o novo
coronavírus e infectar pessoas
próximas e familiares, agravando e estendendo a pandemia
na cidade.
Já na Praça Nova América,
onde a quadra também é cercada, com portão, a Subprefeitura reforçou os cadeados para
evitar que a quadra seja usada.
Já a praça Rosa Alves da
Silva, localizada na Vila Fachini
e recém reformada, também
conta com quadra poliesportiva, mas segundo a Prefeitura
ali não têm ocorrido ocupação.
Também na quadra da Rua
Alba as orientações de isolamento social vêm sendo respeitadas sem necessidade de
intervenção da Subprefeitura:
a própria comunidade está se
precavendo.

Se houver denuncias referente à aglomerações faça
através do disque 153 para falar
com a Guarda Civil Municipal
(GCM) ou disque 190 para
falar com a Polícia Militar estes
números funcionam 24h por
dia, ou também denuncie através do https://sp156.prefeitura.

sp.gov.br/portal/servicos
Revitalização
Várias praças da região do
Jabaquara estão sendo reformadas. As próprias praças Barão de Japurá e Nova América
foram alvo das ações, assim
como as Praças Hachiro Miyazaki e Rosa de Amor.

As quadras das Praças Nicolau Weber, Whitaker Penteado
e a quadra da Rua Barreto Muniz vão receber nova pintura,
novo alambrado, traves e rede.
Mas, o alerta permanece:
o momento é de ficar em
casa, sem esporte ou aglomeração nas praças.
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Obras da UPA Vila Mariana são finalmente retomadas
A Unidade de Pronto
Atendimento da Vila Mariana havia sido prometida para
2016... Mas poucos meses
depois de terem sido iniciadas foram paralisadas e até
hoje apenas uma estrutura
abandonada de concreto
está ali, na esquina das ruas
Diogo de Faria e Botucatu, na
Vila Clementino.
Essa semana, entretanto,
as obras foram retomadas e
a promessa é a de entrega
ainda esse ano. Pelo menos,
foi essa a promessa feita no
ano passado, durante coletiva do secretário Municipal
de Saúde, Edson Aparecido.
Mas, ao anunciar a retomada,
essa semana, o prefeito disse
que a previsão de conclusão
é para 2021 - resta torcer que
não sejam paralisadas depois
das eleições municipais, previstas para outubro.
Houve até evento com
direito à presença do prefei-

to e dos secretários Edson
Aparecido e de Infraestrutura
Urbana e Obras, Vitor Aly
para marcar a retomada dos
trabalhos não só na Vila Mariana coo em outras quatro
unidades na cidade.
As UPAs são mais equipadas que as Unidades Básicas
de Saúde e se destinam a
atender casos intermediários, estabilização de quadros
de saúde dos pacientes e
realização de diagnósticos
iniciais. Desta forma, o objetivo é aliviar a demanda
nas Assistências Médicas
Ambulatoriais (AMAs) e os
equipamentos hospitalares
na cidade.
A UPA Vila Mariana e as
demais farão parte da Rede
de Atenção às Urgências,
em diferentes regiões de
São Paulo, atendendo com
portas abertas, 24 horas,
todos os dias. Contam com
pelo menos 15 leitos de ob-

servação, com capacidade de atendimento médio
de 350 pacientes por dia.
“Este equipamento deverá atender de 200 a 300
mil pessoas e poderá ajudar
quem depende do SUS para
sobreviver”, afirmou o prefeito Bruno Covas.
Estrutura
As construções serão realizadas por empresas licitadas
pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras
(SIURB). As construções estão inseridas no Programa
Avança Saúde SP, resultado
de acordo entre a Prefeitura
e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID).
A UPA Vila Mariana contará com 1.933 m² de área
construída, sete leitos de
urgência, seis consultórios
médicos, 14 leitos de observação adulto, quatro leitos
de observação infantil, duas
salas de isolamento, um con-

sultório odontológico, sete
poltronas de inalação, duas
salas de avaliação, salas de
ortopedia, raio x, medicação,
sala para coleta de exames,
de gesso, saturação e esterilização, além de farmácias e áreas administrativas.

A unidade terá sistema de
aquecimento solar e utilização e água de reuso. Para
conclusão das obras serão
investidos R$ 4.797.779,78
de recursos municipais.
Lá atuarão profissionais
clínicos, cirurgiões, ortope-

distas e pediatras, além de
enfermeiros, coordenadores
na área médica e enfermagem, técnicos de farmácia,
gesso e enfermagem, farmacêuticos, assistentes sociais
e funcionários da área administrativa.

Estética e Saúde
Casas de repouso

Odontologia

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES
Serviço diferenciado
de assistência
com um simples
toque deObotão
nde o amor e oo
ism
proﬁssional m
se encontra

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

R. dos Cambuis, 183

(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)
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ODONTOLOGIA

Enxerto ósseo é necessário
para implantes dentários?
Quando se trata de implantes dentários, moderna
tecnologia que pode substituir os dentes naturais em
caso de perda, há muitas
dúvidas. Uma das principais
está relacionada ao enxerto
ósseo. Quando é necessário?
“O implante dentário imita um dente natural que tem
uma raiz está apoiada ou
ancorada ao osso da arcada
dentária. Assim, o pino que
fará o papel da raiz também
precisará ser ﬁxado no osso,
ou da mandíbula ou da maxila do paciente que perdeu
o dente”, explica Dr. Danilo
Racy, especialista em implantodontia que tem consultório
na região.
“O implante é um parafuso de titanio que será
instalado dentro de um osso,
desde que ele esteja íntegro.
Mas, em algumas situações,

o osso está enfraquecido ou
foi absorvido e por isso será
necessário fazer um exerto”,
conta o cirurgião dentista.
Com a tecnologia avançada da atualidade, há enxertos de diversos tipos e materiais, cada um adequado
a um paciente ou situação,
Por isso, a análise é sempre
individual.
Os avanços em odontologia, aliás, permitem que
se façam implantes de um,
vários ou mesmo de todos
os dentes com colocação
de prótese completa permanente. Além de resgatar a
autoestima dos pacientes, a
implantodontia garante mais
saúde e qualidade de vida.
Dr Danilo Racy mantém
na região um Centro de Pós-Graduação de Dentistas na
área de Implantes Dentários
“Oferecemos implantes de

alto nível e última geração,
com custeio praticamente
restrito ao material usado,
com ou sem enxertos ósseos”, explica. Esse tipo de
atendimento garante oportunidade de repor dentes
perdidos, ou substituir pontes móveis, dentaduras ou
próteses mal adaptadas por
dentes ﬁxos, ou dentaduras
abotoadas.
A colocação dos implantes
é através de pequenas cirurgias, simples, sem dor, de
modo que ninguém deixará
de realizar seus afazeres no
dia seguinte à colocação,
nem ﬁcará sem seus dentes
provisórios”, conclui.

Para agendar uma avaliação no curso de Pós
Gradução de Implantodontia, é necessário ligar para
3277-2706 ou 3341-0304,
em horário comercial, com
Rose ou Márcia.

