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Prefeitura vai fi nalmente 
recolocar passarela na 
Av. Moreira Guimarães

É comum ouvir que 
“tudo vai passar”, mas 
também muito se tem 
falado sobre o “novo 
normal”, um tempo em 
que a sociedade terá que 
alterar hábitos, manten-
do distanciamento social, 
evitando carinhos próxi-
mos, usando máscaras 
cotidianamente, investin-
do mais em higienização 
das mãos, limpeza dos 
ambientes... Agora que o 
comércio está reabrindo 
suas portas e já se anun-
cia a retomada das aulas, 
reabertura dos parques, 
surgem muitos questio-
namentos sobre como 
retomar a atividade eco-
nômica com o crescimen-
to do desemprego, falta 
de apoio às pequenas 
empresas e indefini -
ções políticas.   P����� 3

Comércio voltará à normalidade?

Foram inaugurados 
31 novos leitos de UTI 
para atender especi-
ficamente pacientes 
com quadros graves 
de Covid 19 no Hospi-
tal São Paulo, da Vila 
Clementino.  P����� 6

Kits de festas juninas têm 
arroz doce, bolo de milho, 
curau, canjica e muito mais
Página 4
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•TRÂNSITO

Av. Moreira Guimarães: 
passarela será 
fi nalmente instalada

que, por meio da Companhia 
de Engenharia de Tráfego 
(CET) vai monitorar o trân-
sito na Avenida Moreira Gui-
marães, que será interditada 
em ambos os sentidos, entre 
a Avenida Miruna e o Viaduto 
João Julião da Costa Aguiar, 
em Campo Belo, Zona Sul, 
das 22h de sábado (20) às 5h 
de domingo (21), para a co-
locação da passarela Doutor 
José Granadeiro Guimarães.  

Os veículos que trafegam 
pela Avenida Moreira Guima-
rães, sentido bairro, deverão 
entrar à direita na Avenida 
Miruna, à esquerda na Ala-
meda dos Guaramomis, à 
direita na Avenida Imarés, 
à esquerda na Alameda dos 

Tupiniquins, à esquerda na 
Avenida dos Bandeirantes e 
retornando à direita para a 
Avenida Washington Luís;

Os veículos que trafegam 
pela Avenida Washington 
Luís, sentido centro, deverão 
acessar à direita a alça para 
a Avenida dos Bandeirantes, 
seguir pela avenida e acessar 
à direita na rua Francisco de 
Paula Brito, à direita na rua 
Gervásio Pires Ferreira, à di-
reita na rua João Carlos Mal-
let, à esquerda na Avenida 
dos Bandeirantes, à direita 
na Alameda dos Guainum-
bis, à esquerda na Avenida 
Miruna retornando à direita 
para a Avenida Moreira Gui-
marães.

Em fevereiro de 2018, a 
Subprefeitura de Vila Maria-
na solicitou à Secretaria de 
Infraestrutura Urbana que 
removesse a passarela dr. 
José Granadeiro Guimarães, 
na Avenida Moreira Guima-
rães, perto do Aeroporto de 
Congonhas. Havia risco de 
queda iminente e o tabulei-
ro, ou seja, a plataforma so-
bre a avenida, foi retirada. 

Até hoje, entretanto, a 
obra não havia sido concluí-
da e, no local, estavam man-
tidas as escadas e rampas de 
acesso à passarela, o trecho 
inicial da pista de travessia e 
então apenas tabuleiros pre-
veniam a queda de pedestres 
do local. 

Nesse fi m de semana, 
fi nalmente, após 2 anos e 
quatro meses de interdição, 
a passarela será recolocada. 
Com isso, será necessário 
interditar o trânsito no local 
para reposicionamento do 
tabuleiro.

A demora, segundo Siurb, 
foi porque a única empresa 
interessada na licitação da 
obra, lançada em 2018, foi 
uma impedida pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo de 
trabalhar para a Prefeitura.

O novo processo explica 
a demora na conclusão da 
obra.

Trânsito
A Prefeitura informou 

Planalto Paulista fi ca fora 
de projetos da CET para 
“tráfego calmo” na cidade

Diferente de outros bairros 
estritamente residenciais, o 
Planalto Paulista tem ruas re-
tas e paralelas umas às outras 
- o que parece atrair motoris-
tas imprudentes a abusarem 
da velocidade, cortarem cami-
nhos criarem atalhos. Há mais 
de 10 anos, os moradores pro-
curam implantar no bairro o 
chamado “traffi  c calming”, 
um projeto viário que resulta 
em várias medidas para inibir 
a circulação interna no bairro 
e ainda leva à redução de ve-
locidade mesmo entre os pró-
prios moradores. 

Mas, o traffi  c calming do 
Planalto Paulista não está re-
lacionado na recente listagem 
divulgada pela Companhia de 
Engenharia de Tráfego para 
projetos viários a serem implan-
tados na cidade.  Para implan-
tar Área Calma, estão sendo 
estudados os bairros de São Mi-
guel, na Zona Leste, Santana, 
na zona norte, Lapa, na Zona 
Oeste, e Sé, na zona Central. 

“Já fi zemos inúmeras reu-
niões, mas nada acontece”, 
relata Carlos Cruzelhes Filho, 
da Sociedade Amigos do Pla-
nalto Paulista. 

As principais medidas de 
traffi  c calming, normalmente 
implementadas em vias in-
ternas de áreas ambientais, 
são: deslocamento do eixo 
das vias, bloqueio parcial de 
cruzamentos, implantação de 
ondulações, de plataformas e 
de almofadas “anti-velocida-

de”, estreitamento das vias, 
implantação de chicanas,de 
mini-rotatórias etc.

Outros projetos
Os projetos para mudanças 

viárias em toda a cidade estão 
abertos para consulta pública. 
São 22 no total e  fazem parte 
do plano Vida Segura, lançado 
em 2019 pela com o objetivo 
de transformar o trânsito da 
capital “em um dos mais se-
guros do mundo”

 De acordo com a Prefeitu-
ra, foram defi nidos a partir de 
auditorias de segurança viária 
conduzidas pela CET e pelo 
minucioso estudo das ocor-
rências de trânsito de cada 
região. Entre as ações de en-
genharia previstas estão alar-
gamentos de calçada, implan-
tação de travessias elevadas 
e criação de novas travessias 
semaforizadas, etc. O Plano 
de Segurança Viária - Vida Se-
gura é baseado nos conceitos 
de Visão Zero e Sistemas Se-
guros, que partem da premis-
sa de que nenhuma morte no 
trânsito é aceitável e que todo 
mundo, inclusive o poder pú-
blico, deve assumir sua res-
ponsabilidade para a redução 
dos acidentes.  A consulta pi-
cará disponível até o dia 1º de 
julho na internet, pelo link: bit.
ly/2UWZ4Qo

 Projetos
 Os 22 projetos apresenta-

dos se subdividem em quatro 
diferentes tipos. Além das 
áreas Calmas, há Vida Segura, 

Rota Escolar Segura e Territó-
rios Educadores.

Áreas Calmas - têm a pro-
posta de aumentar a segu-
rança viária em regiões onde 
se concentram atividades 
comerciais e de serviços com 
fl uxo intenso de veículos e 
movimentação de pedestres, 
com ações de acalmamento 
de tráfego e readequação dos 
limites de velocidade.

 Via Segura - prevê iniciati-
vas como soluções semafóri-
cas, rearranjos na geometria 
de pontos das vias e revitali-
zação semafórica, de acordo 
com o diagnóstico de proble-
mas verifi cados em cada uma 
delas. As iniciativas de Via Se-
gura foram adotadas pela Pre-
feitura na Estrada do M’Boi 
Mirim e nas avenidas Celso 
Garcia e Carlos Caldeira Filho.

 Rota Escolar Segura - têm 
o objetivo de aprimorar a se-
gurança viária nos caminhos 
mais usados por crianças e 
adolescentes entre seus la-
res e as unidades de ensino 
que frequentam. O Jardim 
Nakamura (zona sul) foi a 
primeira Rota Escolar Segura 
implementada na cidade, a 
partir de maio de 2019, após 
o lançamento do Vida Segura.

 Territórios Educadores - 
projeto que cria travessias 
seguras e lúdicas no trajeto 
escola-casa. A ideia é que as 
crianças possam interagir e 
aprender brincando enquan-
to caminham pelas calçadas.
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A reabertura parcial do co-
mércio na capital não reduz 
a angústia do paulistano nes-
sa época de pandemia. Se o 
comércio todo foi fechado 
quando o número de casos por 
dia não chegava a 100, agora 
reabre parcialmente quando o 
Estado atinge recordes diários 
não só de número de contami-
nados mas também de mortos: 
são mais de 5 mil novos infecta-
dos por dia, com mais de 300 
mortos. 

Governo do Estado e Prefei-
tura alegam que a contenção 
da curva permitiu a reorgani-
zação do sistema de saúde, 
de forma a conter o avanço 
e permitir o atendimento, a 
ampliação do número de leitos 
de UTI. Mas, ainda assim, será 
que foi feito todo o possível? 
Não teria sido melhor reduzir o 
ritmo da atividade econômica 
de form amais intensa e por 
período mais curto de tempo? 

A construção civil não pode-
ria ter fi cado um mês inativa? 
O sistema de transporte não 
deveria ter recebido reforço no 
número de trens e ônibus em 
circulação - em vez de redução 
como ocorreu, provocando 
superlotação? Não deveria ter 
sido feita uma alteração nos 
horários de entrada e saída de 
funcionários nos serviços es-
senciais como supermercados, 
farmácias, óticas, lojas de mate-
rial de construção, para evitar 
a concentração de passageiros 
em horários de picos? Será 
que bancos, supermercados 
e farmácias não deveriam ter 
sido obrigados a ter horários 
reduzidos de atendimento, 
especialmente em se tratando 
de grandes redes que muitas 
vezes tem várias lojas num raio 

Reabertura do comércio não garante 
aquecimento da economia na capital

•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 mantém a quarentena na cidade   

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

Campanha de vacinação 
contra gripe comum vai 
até dia 30 de junho

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) da Cidade de 
São Paulo prorrogou a cam-
panha de vacinação contra a 
gripe (Infl uenza) em todo o 
município até 30 de junho. A 
ação que teve início em 23 de 
março já aplicou 3,3 milhões 
de doses da vacina. Nem to-
dos os grupos prioritários 
atingiram a meta de 90% de 
cobertura vacinal que en-
tre as crianças está em 40%, 
entre as gestantes, em 35%, 
puérperas em 34% e adultos 
está em 33%.

A vacinação da Infl uenza 
não protege contra o corona-
vírus, mas vai auxiliar os pro-
fi ssionais de saúde no diag-
nóstico para a covid-19, ao 
descartarem os vários tipos 
de gripe na triagem da popu-
lação vacinada.

A dose que protege contra 
a Infl uenza A H1N1 é aplicada 
nas 468 unidades básicas de 
saúde (UBS) da capital em 
pessoas de todos os grupos 
prioritários. Encontre no Bus-
ca Saúde a unidade mais pró-
xima de sua residência.

Campanha
A primeira fase da campa-

nha começou em 23 de mar-
ço para idosos e profi ssionais 
de saúde. No dia 30 de março 
foram adicionados ao grupo 
os profi ssionais das forças de 
segurança e salvamento.

A segunda fase começou 
em 16 de abril para porta-
dores de doenças crônicas 
não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais, 
também caminhoneiros, 
motoristas de transporte 
coletivo e portuários, popu-
lação privada de liberdade, 
funcionários do sistema pri-
sional e povos indígenas.

A terceira fase da campa-
nha, de acordo com o calen-
dário do Ministério da Saúde, 
teve início no dia 11 de maio 
para crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos, gestan-
tes, puérperas até 45 dias e 
pessoas com defi ciência, e, 
partir do dia 18 de maio, co-
meçaram a ser vacinados os 
professores de escolas públi-
cas e privadas, e adultos de 
55 a 59 anos.

de  ou 3km de distância umas 
das outras?

Talvez esse cenário expli-
que porque a capital nunca 
ultrapassou 55% na taxa de 
isolamento que, aliás, deixou 
de ganhar destaque diariamen-
te por Governo do Estado e 
Prefeitura desde que a capital 
foi classifi cada para a chamada 
Fase Amarela do Plano de Reto-
mada Gradual, com permissão 
de abertura para alguns tipos 
de comércio. 

Atualmente, gira em torno 
de 45% - o que não difere muito 
do que vinha sendo registrado 
antes da autorização para rea-
bertura parcial. Será, então, 
que não é o pequeno comércio 
que representava aumento na 
taxa de circulação e nem foi 
o responsável por conter a 
curva de aumento dos casos 
na capital? 

Os questionamentos na 
capital vão além - estabeleci-
mentos dos setores de gastro-
nomia (restaurantes, bares, 
lanchonetes, padarias) e do 
setor de beleza (salões de be-
leza, clínicas de podologia, 
spas) e academias, cinemas, 
teatros, casas de shows, que 
ainda permanecem proibidos 

de funcionar, não deveriam 
receber algum tipo de apoio go-
vernamental para conseguirem 
sobreviver à pandemia?

Menor movimento
Todo  o comércio, aliás, mes-

mo aquele que está gradualmen-
te sendo autorizado a funcionar, 
tem registrado queda abrupta 
de movimento - seja porque os 
clientes ainda evitam sair de casa 
e se contaminar, seja porque as 
pessoas estão sem atividades 
econômicas, o desemprego au-
mentou e falta dinheiro para 
movimentar os negócios. 

Nessa primeira semana de 
reabertura das lojas, o movi-
mento ainda foi baixo - mesmo 
com filas e aglomeração em 
alguns pontos comerciais - e 
várias lojas sequer reabriram. 
Algumas parecem ter fechado 
defi nitivamente. 

As linhas de apoio às peque-
nas empresas são complexas 
e não há, até agora, bons pro-
jetos apresentados para uma 
retomada segura e gradual da 
atividade econômica na capital. 

Tudo isso ainda com a 
ameaça de que o comércio 
pode ser novamente fechado 
a qualquer momento, caso 
os números piores - o que já 

•SAÚDE

está acontecendo em outras 
regiões do Estado como o Vale 
do Ribeira, Botucatu, Ribeirão 
Preto, Barretos e Presidente 
Prudente.

Vida “normal”
O Governo do Estado já 

adiou duas vezes prometidos 
anúncios sobre a retomada 
das aulas no Estado. Já alte-
rou versões, também, sobre 
como acontecerá a volta do 
funcionamento de escolas e 
creches - se inicialmente dizia 
que seria ao mesmo tempo, em 
todo o Estado, agora já admite 
a hipótese de reabrir de forma 
heterogênea, ou seja, em cada 
região numa data diferente.

Com o secretário da Edu-
cação, Rossieli Soares, inter-
nado por conta da Covid 19, o 
governador João Doria deixou 
de abordar o assunto quando 
previsto e agora a promessa é 
de que anunciará o calendário 
da retomada das aulas na pró-
xima quarta-feira, 24 de junho.

Essa semana, questionado 
sobre por que havia sido permi-
tida a reabertura de shopping 
centers mas não a de parques 
e outras atividades ao ar livre, o 
coordenador do comitê de saú-
de do estado, Carlos Carvalho, 
limitou-se a dizer que é mais 
simples controlar o acesso de 
pessoas nos estabelecimentos 
fechados. Sem apontar datas, 
apontou que a reabertura dos 
parques está sendo estudada. 

O Jornal São Paulo Zona 
Sul apurou que a Prefeitura 
paulistana pretende reabrir 
os parques municipais apenas 
daqui a um mês, em 21 de julho. 
Também já foi anunciado que 
as Ciclofaixas de Lazer aos do-
mingos devem ser retomadas a 
partir de 19 de julho.
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•CULTURA

•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

Teatro João Caetano tem intensa programação de espetáculos online
A programação dos equi-

pamentos da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura (SMC) con-
tinua a todo vapor, agora 
online. Entre os destaques - a 
programação é imensa - está a 
programação do Teatro João 
Caetano, pelo Instagram. Con-
fira em @teatrojoaocaeta-
nosp. 

Brincantando com Bel 
(infantil) - com Carla Masu-
moto - dia 20/06, 16h: A atriz, 

cantora, bonequeira e arte
-educadora Carla Masumoto 
traz a personagem BEL, uma 
jardineira animada que fala 
de ecologia, sustentabilidade, 
conta histórias e canta músi-
cas do universo infantil como 
cantigas de roda e músicas 
autorais também! Acompa-
nhada do violonista Paulo 
Ribeiro, Carla que também 
é percussionista, deixa tudo 
mais animado tocando e can-

tando também. Carla também 
ensina a fazer um instrumen-
to com materiais recicláveis. É 
brincadeira do começo ao fi m!

Gram gumboot dance 
(dança de botas de borracha)  
- dia 20/06, 21h. É uma forma 
de dança popular que foi cria-
da pelos trabalhadores no sé-
culo XIX nas minas de ouro e 
de carvão da África do Sul. Ho-
mens negros, com sua a força 
de trabalho explorada pelos 

senhores do capital, lutavam 
para conquistar riquezas que 
jamais teriam para si. Expon-
do suas vidas ao risco, distan-
te de suas aldeias e famílias, 
diariamente cavando buracos 
cada vez maiores, onde fi ca-
vam enterradas suas histórias, 
suas memórias e suas vozes. 
O espetáculo Yebo aborda a 
exploração, tanto das minas, 
como dos sete povos levados 
para extração do minério. É a 

criação de um dialeto sonoro 
a partir das batidas nas botas 
de borracha e transformado 
em um alegre espetáculo 
percussivo em que a dança 
produz o som, e o som, conta 
as histórias dos poucos mo-
mentos de descanso e anima-
ção que esses trabalhadores 
tinham. O único grupo deste 
tipo de dança no Brasil.

Conversa com Lenerson 
Polinini - dia 23, 20h:  Um bate 

papo com o ator e diretor Le-
nerson Polinini. Falando sobre 
o teatro, no momento e pós 
pandemia. 

Conversa com o Programa 
Jovem monitor: dia 25/06, 
19h - Uma conversa sobre o 
projeto atual e o futuro do 
projeto na secretaria.

Todas as lives do Teatro 
João Caetano vão fi car grava-
das, ou seja, podem ser vistas 
depois da exibição ao vivo. 
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Procurando delícias juninas?
Quem adora quitutes ju-

ninos mas não curte cozinhar 
não precisa se desesperar. 
Tem alternativas bem legais na 
região para saborear delícias 
feitas com milho, amendoim 
e outras receitas tão típicas 
dessa fase do ano.

Por conta da quarentena, 
as festas juninas não estão 
acontecendo esse ano - nem 
em escolas, paróquias ou ins-
tituições.  Mas, os fãs podem 
buscar os pratos prontos em 
alguns endereços da região.

Uma alternativa é a Paró-
quia Nossa senhora de Lour-
des, no Planalto Paulista, que 
criou até uma área específi ca 
no site para que os fi éis e fãs 
das delícias juninas possam 
reservar produtos - depois é 
só ir até lá buscar no horário 
combinado.Entre os produ-
tos, tem bolo de milho, lan-
che de pernil desfiado, arroz 
carreteiro, canjica,  pastel de 
Santa Clara, quindim... Confi ra 
em nslourdes.org.br/festa os 
produtos, preços e condições 
de compra. A Igreja fica na 
Alameda dos  Piratinins,  679. 
Telefone: 2275-0360.

Tem as padarias, também. A 
Dona Deola, que tem uma unida-
de na Avenida Fagundes Filho, 
805, oferece produtos juninos 
avulsos ou cestas, em tamanho 
mini, médio ou grande. Elas vêm 
com embrulhadinhos de salsi-
cha; pão de batata com presun-
to e queijo; mini sanduíches Brio-
che com pasta de provolone, 
salame e provolone ralado; Mini 
ciabata com mozarela de búfala, 
tomate seco, rúcula cortadinha 
com azeite de oliva; Mini italiano 
com atum, cebola, maionese, 
tomate e alface Juliana; bolo tira 
Pamonha assada; canjica; arroz 
doce com  canela; curau com 

canela; coce de abóbora; coca-
da branca e preta; Maria Mole. 

A Panifi cadora Ceci é outra 
que oferece dezenas de qui-
tutes juninos. Tem bolo de pa-
monha, delícia de milho, curau, 
arroz doce, canjica, cocadas... 
Também tem vários bolos e 
pães feitos a base de milho e 
fubá etc. Também são bem 
apetitosas das maçãs do amor 
vendidas ali. Vale conferir.

A Panifi cadora Ceci fi ca na 
Av. Afonso Mariano Fagundes, 
1.350, esquina com Avenida 
Ceci, no Planalto Paulista. Te-
lefones: 2275.3991 | 2578.7947 
| 5594.3427.
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Enel e Prefeitura vão 
adotar novo protocolo
para poda de árvores

Quase toda semana tem 
queixa: ou as podas de árvore 
estão atrasadas, ou foram mal 
feitas e comprometeram a saú-
de e a estabilidade da árvore, 
ou a Enel executou as podas e 
deixou os galhos interditando 
as calçadas, por vários dias...

Agora, Prefeitura e Enel 
anunciaram que foi firmado 
um novo convênio que deve 
garantir efi ciência e qualidade a 
esses serviços.  A Enel, distribui-
dora de energia, é responsável 
pela poda das árvores em meio 
urbano quando elas atingem a 
fi ação elétrica. 

Segundo a Prefeitura, o 
grande diferencial do novo 
convênio é o estabelecimento 
de técnicas e regras mais ade-
quadas ao manejo das árvores 
e no cuidado para manter o 
equilíbrio das espécies arbóre-
as, para minimizar os proble-
mas ocasionados pela queda de 
galhos e árvores no sistema de 
distribuição de energia elétrica, 
visando a preservar a integrida-
de e qualidade da arborização 
na cidade de São Paulo.

Nas podas realizadas pela 
Enel, a Prefeitura pode sugerir 
que a concessionária faça even-
tuais adaptações na rede elétri-
ca para preservar as árvores.

 Outro destaque do convê-
nio é que a Enel está desenvol-
vendo um sistema eletrônico 
para tornar a troca de informa-
ções mais rápida. A plataforma 
estará funcionando em julho e 
possibilitará a fi scalização pela 
Prefeitura, por meio de laudos 
técnicos e fotos da operação. 
Essa ferramenta também subs-
tituirá o envio de ofícios da Pre-
feitura à concessionária.

A Prefeitura ainda garante 
que essa agilidade resultará 
em menor demora em todo o 
processo - desde o pedido de 
moradores até a retirada das 
sobras do serviço, que passam 
a ser feitas pela própria Enel. 
Agora, o prazo limite será de 
60 dias. 

Além disso, o prazo para 
desligamento da rede de ener-
gia elétrica, quando necessário 
para manejos especiais, foi alte-
rado de 45 para 30 dias. 

•URBANISMO

Vereadores aprovam prorrogação da Lei da 
Anistia até 2021. Prefeito deve sancionar

A Câmara Municipal de São 
Paulo aprovou hoje, quarta-feira 
(17/6), o projeto que prorroga a 
validade da Lei de Regularização 
Imobiliária até o dia 31 de março 
de 2021. O texto foi assinado 
coletivamente pelos 55 vereado-
res e foi aprovado por unanimi-
dade, de forma simbólica. Segue 
agora para sanção do prefeito 
Bruno Covas (PSDB).

A Lei de Regularização Imo-
biliária (17.202/2019), também 
conhecida como Lei da Anistia, 
entrou em vigor no dia primeiro 
de janeiro e o prazo para proto-
colo dos pedidos era até o dia 30 
de março. Com a pandemia do 
novo coronavírus e as difi culda-
des que foram causadas, a Pre-
feitura de São Paulo publicou 
decreto que adiava esse prazo 
por 90 dias.

O vencimento do prazo está 
próximo, em 30 de junho, e 
como a crise de saúde perma-
nece, a Câmara avaliou ser ne-
cessário um prazo maior para a 
regularização dos imóveis.

A Lei de Regularização Imo-
biliária permite o ajuste de cons-
truções irregulares concluídas 
até a revisão do último Plano 
Diretor, em 2014. A expectativa 
é que mais de 750 mil famílias 
regularizem suas residências ou 
estabelecimentos comerciais.

Propriedades isentas do 
IPTU em 2014 têm a regulariza-
ção automática. Nesses casos, 
não é necessário protocolar o 
pedido.

Para imóveis com até 1.500 
metros quadrados, residenciais 
ou comerciais, é preciso apre-
sentar declaração do proprie-
tário, com documentação assi-
nada por responsável técnico, 
mas tudo feito de forma digital. 
Os demais imóveis seguem os 
trâmites normais.

Para oferecer mais tempo 

ao contribuinte, o PL aprovado 
pelo Legislativo paulistano dá 
permissão ao Executivo Mu-
nicipal para prorrogar o prazo 
de solicitação do Certifi cado de 
Regularização Imobiliária para 
o ano que vem. O presidente da 
Casa, vereador Eduardo Tuma 
(PSDB), explicou que a proposta 
foi coletiva.

“Eu fiz o questionamento 
para os vereadores que queriam 
a autoria desse texto, na forma 
do seu Substitutivo, e todas as 
respostas foram favoráveis. Não 
teve um vereador que mostrou 
contrário. Por isso, o Substituti-
vo vai em nome dos 55 vereado-
res”, falou Tuma.

Com a aprovação, o Projeto 
de Lei segue para sanção do 
prefeito Bruno Covas (PSDB).

Vereadores
No encaminhamento da vo-

tação, vereadores falaram sobre 
a aprovação do PL. O vereador 
Milton Leite (DEM) disse que o 
projeto é importante, já que por 
causa do período de quarentena 
muitas pessoas não consegui-
ram solicitar o Certificado de 
Regularização Imobiliária. “Esse 
projeto dá a oportunidade até 
31 de março (de 2021) de que 
todos os cidadãos possam até lá 
regularizar seus imóveis”.

O vereador Prof. Claudio 
Fonseca (CIDADANIA) fez re-

ferência à ex-vereadora Marta 
Costa, autora do projeto origi-
nal. “Aproveito para cumpri-
mentar a deputada estadual 
Marta Costa, que oportunizou 
a votação desse importante 
projeto”.

Para o líder da bancada do 
PT na Casa, vereador Alfredinho 
(PT), “o projeto é importante 
para a cidade, principalmente 
para as pessoas pobres da pe-
riferia”.

Favorável ao Projeto de Lei, 
o líder da bancada do PSDB na 
Câmara, vereador Gilson Barre-
to (PSDB), disse que “o projeto 
tem um signifi cado muito gran-
de para a cidade. Aproveito 
para parabenizar o parlamento 
municipal de São Paulo”.

A vereadora Noemi Nonato 
(PL) também se posicionou. 
“Encaminho o meu voto favorá-
vel a esse projeto tão importan-
te para a cidade de São Paulo”. 
O vereador Camilo Cristófaro 
(PSB) utilizou a Tribuna do Ple-
nário para falar sobre o projeto. 
“Apoio integralmente a chance 
de os cidadãos terem o tempo 
de regularizar seus imóveis”.

Outro parlamentar que se 
manifestou foi o vereador Ro-
drigo Goulart (PSD). “Além de 
um trabalho pela cidade, uma 
homenagem a nossa querida, 
hoje, deputada estadual Marta 

Costa, do PSD. Encaminho vo-
tação favorável”.

Por meio de chamada de 
vídeo, o vereador Celso Giannazi 
(PSOL) defendeu a proposta. 
“Votamos sim por conta das 
pessoas da periferia que serão 
beneficiadas, que são quase 
150 mil”.

O vereador Gilberto Nasci-
mento Jr. (PSC) parabenizou os 
parlamentares pela iniciativa. “A 
gente sabe que é um momento 
de pandemia, de muito receio. 
É claro que os prazos vão che-
gando, se acumulando, e é por 
isso que a bancada do PSC vota 
favoravelmente”.

Também favorável, o vere-
ador Paulo Frange (PTB) disse 
que o PL “é importantíssimo 
para a cidade. Parabéns à Câ-
mara por esse momento e pela 
atitude de votar rapidamente 
esse projeto”.

O vereador Mario Covas 
Neto (PODEMOS) encaminhou 
voto a favor do projeto. “A ban-
cada do PODEMOS vota favo-
ravelmente. Parabéns a todos, 
parabéns a Câmara”.

Os vereadores Atílio Francis-
co (REPUBLICANOS), Gilberto 
Natalini (PV) e Rinaldi Digilio 
(PSL) também pediram a pa-
lavra para manifestarem voto 
favorável ao Projeto de Lei.

Da Câmara Municipal
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•ESPECIAL - CORONAVIRUS

Hospital  São Paulo inaugurou novos 
leitos de UTI para tratamento de Covid

O Hospital São Paulo, hos-
pital universitário da Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(HSP/HU Unifesp), inaugurou, 
31 novos leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
para pacientes em estado 
grave diagnosticados com a 
covid-19 e mais 10 leitos de 
internação para pacientes 
sem o diagnóstico da doença. 
A readequação das áreas en-
tregues e a aquisição dos no-
vos equipamentos só foram 
possíveis por meio de R$ 3,5 
milhões recebidos por meio 
da campanha #DoeHSP.

“A abertura desses novos 
leitos vai nos propiciar a opor-
tunidade de atender de forma 
adequada a demanda cres-
cente que temos tido de pa-
cientes com covid-19. É uma 

oportunidade única. Quere-
mos muito agradecer isso, 
uma UTI moderna, bem equi-
pada, com recursos humanos 
e recursos de estrutura plena-
mente adequados para que 
a gente possa exercer essa 
nossa missão”, garante Flávia 
Machado, docente da Escola 
Paulista de Medicina (EPM/
Unifesp) e coordenadora das 
Unidades de Terapia Intensiva 
Adulto do HSP/HU Unifesp.

A cerimônia de entrega 
aconteceu por meio de video-
conferência e reuniu a reitora 
da Unifesp, Soraya Smaili, o 
vice-reitor, Nelson Saas, o 
superintendente do Hospi-
tal São Paulo, José Roberto 
Ferraro, os representantes 
da Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina 

(SPDM), além de diretores 
de diversos seguimentos do 
Hospital São Paulo e da Uni-
fesp e os representantes das 
empresas Arteris, BTG Pac-
tual, Eurofarma e Península, 
responsáveis pelas doações 
que custearam os leitos en-
tregues.

Smaili agradeceu e parabe-
nizou o trabalho de todos(as) 
que uniram esforços para 
entregar as áreas prontas 
para atendimento em apenas 
duas semanas: “Para mim é 
uma grande honra e satis-
fação estar aqui com vocês 
participando desse momento 
tão especial de união e de 
tanto esforço reunido, das 
empresas e das famílias de 
vocês, para trazer mais esta 
entrega para a população de 

São Paulo, principalmente 
para a região sudeste da nos-
sa cidade, onde o Hospital São 
Paulo é o hospital de referên-
cia. Quando tudo isso passar, 
esses equipamentos e leitos 
estarão como um legado para 
atender os mais carentes da 
nossa sociedade, as pessoas 
mais vulneráveis que procu-
ram o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Esses leitos também 
são um fortalecimento do 
SUS”.

A campanha de doação 
teve início no dia 25 de março 
e já possibilitou a aquisição 
emergencial de equipamen-
tos de proteção individual 
(EPIs), respiradores, moni-
tores e bombas de infusão, 
mantendo os atendimentos 
e a segurança dos(as) pa-

Casas de repouso

Serviço diferenciado 
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Qual a durabilidade de 
um implante dentário?

Cuidar da dentição natural 
deve ser uma obsessão natu-
ral de todos. Manter limpos, 
usando fio dental e garantin-
do três escovações diárias, 
visitar regularmente o den-
tista e cuidar da alimentação 
são atitudes fundamentais.

Mas, quando por algum 
motivo, perder algum ou 
vários dentes naturais, cer-
tamente os implantes den-
tários são o que existe de 
melhor na atualidade, repre-
sentam avanço da ciência e 
tecnologia em Odontologia. 

“É importante lembrar, 
entretanto, que os implantes 
exigem tantos ou mais cuida-
dos que os dentes naturais 
para ter durabilidade”, expli-
ca Dr. Danilo Racy, especia-
lista em implantodontia que 
tem consultório na região. 

“Há casos de pacientes 
que têm o implante há mais 
de 25 anos, mas outros que 
descuidam da higiene e dos 
cuidados perdem a coroa, 
que é o dente artificial. Mas o 
implante, continua no lugar”, 
explica o especialista. 

Na atualidade, é possível 
fazer implantes de um, vá-
rios ou mesmo de todos os 
dentes com colocação de 
prótese completa perma-
nente.  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”, 
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 cirur-
gias, 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 ava-
liação no curso de Pós Gra-
dução de Implantodontia, 
é necessário ligar para 
3277-2706 ou 3341-0304, 
em horário comercial, com 
Rose ou Márcia.

cientes acometidos(as) pelo 
novo coronavírus e dos(as) 
profissionais atuantes no seu 
combate.

Você também pode fazer 
parte dessa rede de solidarie-
dade e contribuir com a cam-
panha. Acesse www.unifesp.

br/doehsp. A fim de manter 
a transparência da ação, na 
página também estão dispo-
níveis os valores e as quanti-
dades de doações recebidas 
até o momento.

Por Paula Garcia
Unifesp


