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Governo e Prefeitura 
prometem recuperação para 
as “Margens do Ipiranga

Dia 10 de Setembro é 
marcado pela Prevenção 
ao Suicídio. E foi a data 
escolhida pela equipe de 
psiquiatria da Unifesp e 
CAISM (Centro de Atenção 
Integral à Saúde Mental) 
para criar o “Conversas 
de Vida - Centro de Pro-
moção de Esperança e 
Prevenção de Suicídio” vai 
atender pessoas em risco 
para suicídio, o centro 
vai capacitar profissio-
nais, orientar escolas e 
empresas e trabalhar na 
elaboração de políticas 
públicas voltadas a redu-
zir as taxas de suicídio no 
Brasil, além de desenvol-
ver pesquisas.   Página 2

V. Mariana tem Centro de Prevenção ao Suicídio

Cervejaria de shopping centers 
oferece delivery de pratos da 
culinária alemã
Página 4

Instituto Jo Clemente  
tem bazar permanente 
na Vila Clementino

Muita gente ainda não 
sabe, mas a APAE de São 
Paulo mudou de nome já 
há quase um ano. Agora, 
a entidade que está pres-
tes a completar 60 anos 
tem nome em homena-
gem à sua idealizadora e 
fundadora: Instituto Jo 
Clemente. A sede, recen-

temente reformada e am-
pliada, permanece na Vila 
Clementino. Ali, também 
há um bazar permanen-
te, com produtos bons 
e com preços atrativos. 
Doar ou comprar no ba-
zar é uma forma impor-
tante de contribuir com 
a instituição. Página 5
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•SAÚDE

Vila Mariana ganha Centro de Prevenção ao Suicídio

Unifesp também fará campanha preventiva

10 de Setembro é o Dia de 
Prevenção ao Suicídio, um gran-
de problema de saúde mental 
que atinge pessoas de todas 
as idades, em todos os cantos 
do planeta. Na região, a data 
marcou a inauguração de um 
espaço voltado à saúde mental 
da população, com atendimen-
to gratuito, e também o lança-
mento de uma campanha pela 
Unifesp - Universidade Federal 
de São Paulo.  O “Conversas 
de Vida - Centro de Promoção 
de Esperança e Prevenção de 
Suicídio” surge com a propos-
ta implementar estratégias 
baseadas em evidência na pre-
venção de suicídio em uma ló-
gica de saúde pública, que pos-
sam ser replicadas na rede de 
atenção psicossocial do país.

Além de atender pessoas 
em risco para suicídio, o 
centro vai capacitar profi s-
sionais, orientar escolas e 
empresas e trabalhar na ela-
boração de políticas públicas 
voltadas a reduzir as taxas de 
suicídio no Brasil. Também 
serão realizadas pesquisas 
epidemiológicas, clínicas, de 
neuroimagem, neuropsicolo-
gia, genética, biomarcadores, 
economia de saúde e mode-
los teóricos que norteiam o 
cuidado a essas pessoas e 
suas famílias.

O centro será coordenado 
pelos pesquisadores Sheila 
Caetano e Elson Asevedo. 
Contará com uma equipe 
de médicos psiquiatras, psi-
cólogos, neuropsicólogos, 
terapeutas ocupacionais, 
enfermeiros especializados 
em saúde mental, assistente 
social e médicos residentes 
alinhados para oferecer um 
cuidado integral ao paciente.

Além de contar também 
com um conselho consultivo 
de lideranças nacionais e in-
ternacionais, como Zila San-
chez, referência em estraté-
gias de prevenção em saúde 
mental, Ana Lúcia Goulart, 
chefe do Departamento de 
Pediatria da Unifesp, Quiri-
no Cordeiro, secretário na-
cional de Prevenção ao Uso 
de Drogas do Ministério da 
Cidadania, Gustavo Turecki, 
da McGill University/Canadá, 
Kathleen Pike, da Columbia 
University, Thomas Joiner, 
da Florida State University, 
Shekhar Saxena, professor do 
Department of Global Health 
and Population, Harvard Uni-
versity, entre muitos outros.

Funcionamento
O Conversas de Vida atua-

rá de maneira integrada 
com todos os serviços do 
Centro de Atenção Integra-
da à Saúde Mental (CAISM): 
pronto-socorro, hospital-dia, 
enfermaria e ambulatórios. 
O serviço ambulatorial fun-
cionará às sextas-feiras no 
CAISM/Unifesp das 13h às 
18h. Os pacientes podem ser 
recebidos por múltiplas vias 
de encaminhamento, como 
o pronto-socorro do CAISM, 
contato direto via e-mail ou 
encaminhamentos da rede 
pública de saúde.

A população atendida in-
cluirá crianças, adolescentes, 
adultos e idosos que apresen-
tem risco de suicídio ou com-
portamento suicida. Todos os 
casos serão avaliados inicial-
mente em triagem por um 
psiquiatra, sendo defi nido o 
melhor local de tratamento e 
início do planejamento tera-
pêutico individualizado.

O suicídio passou a ser um 
grave problema de saúde 
pública no Brasil. As taxas 

de suicídio vêm aumentando 
sistematicamente nos últi-
mos 40 anos, e o aumento é 
desproporcionalmente maior 
nos adolescentes. 

Diante dessa problemáti-
ca, o CAISM e o Departamen-
to de Psiquiatria da Escola 
Paulista de Medicina (EPM/
Unifesp) - Campus São Pau-
lo, além de inaugurarem o  
bem como a inauguração do 
Conversas de Vida - Centro 
de Promoção de Esperança 
e Prevenção de Suicídio, pro-
movem uma nova campanha 
de prevenção ao suicídio.

“Cada morte por suicídio 

é uma morte que poderia ser 
evitada. A ciência já conhece 
estratégias capazes de pre-
venir essas mortes: falta im-
plementar”, ressalta o Dr. El-
son Asevedo, pesquisador do 
Departamento de Psiquiatria 
da Unifesp e um dos coorde-
nadores do projeto. Segundo 
ele, o objetivo é trazer um 
tema muito pertinente entre 
os jovens brasileiros e que se 
acentuou na pandemia com o 
isolamento social.

“A campanha de preven-
ção mostra como os sinais 
de depressão podem estar 
escondidos nas nossas con-

versas diárias digitais. Con-
versas essas que estão cada 
vez mais objetivas, frias e 
sem espaço para sutilezas 
emocionais”, explica Elson. O 
CAISM/Unifesp se apresenta 
como um apoio especializado 
e necessário nesse momento 
delicado.

Serviço
Mais informações no si-

teconversasdevida.com ou 
pelo email contato@conver-
sasdevida.com. 

O CAISM/Unifesp fi ca na 
Rua Major Maragliano, 241, 
Vila Mariana.

Vila Clementino
COMPRO

OURO

(11) 3457-9490
Brilhantes - Prata - Platina - 

Moedas de Ouro - Dólar - Euro

UM BOM NEGÓCIO TODOS OS DIAS
COBRIMOS 
QUALQUER 
OFERTA

R. NAPOLEÃO DE BARROS, 864
TRAVESSA DA RUA PEDRO DE TOLEDO 
PRÓX. METRÔ HOSPITAL SÃO PAULO 
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•HISTÓRIA

•TRANSPORTE

Bilhete único e cartão do idoso: 
como solicitar atendimento?

Em tempos de pandemia, 
não só o uso cotidiano do 
transporte público se tornou 
um desafio. Os passageiros 
também estão com muitas 
dúvidas sobre o atendimento 
relacionado ao bilhete único. 

Idosos também estão en-
contrando difi culdades para se 
informar sobre o cartão espe-
cial de estacionamento, aquele 
destinado a garantir o direito 
prioritário a vagas demarcadas 
de Zona Azul na cidade. 

Para as situações relaciona-
das ao Bilhete Único, a SPTrans 
criou um site para atendimen-
to digital sptrans.com.br/
atendimento. Especialmente 
o atendimento para pessoa 
idosa deve ser priorizado pela 
internet. 

A SPTrans também costu-
ma manter atendimento pelo 
Facebook mas, por conta de 
legislação, a página está sus-
pensa até a conclusão do pro-
cesso eleitoral no municipio. 

Quem não tem acesso, 
pode também se informar 
pelo telefone 156. Vale lembrar 
que a recomendação da OMS 
é para que idosos e doentes 
crônicos busquem isolamento, 
evitando sair de casa.

Por esses canais, os passa-

geiros que utilizam o Bilhete 
Único Idoso também podem 
tirar suas dúvidas, bloquear o 
cartão (por motivo de perda 
ou roubo) e apresentar jus-
tificativa após bloqueio pelo 
atendimento digital: sptrans.
com.br/atendimento.

Estudante
Importante também des-

tacar que, caso o idoso não 
esteja com o Bilhete Único Es-
pecial - Idoso em mãos, basta 
apresentar o RG ao motorista 
para utilizar o ônibus normal-
mente.

Importante também apon-
tar que, por conta da suspen-
são das aulas na cidade, a 
comercialização da meia tarifa 
para estudantes está suspen-
sa. A cota já adquirida poderá 
ser utilizada normalmente. 
Tanto para a gratuidade quan-
to para a meia tarifa os cré-
ditos já carregados no cartão 
continuam disponíveis para 
utilização dos estudantes.

Entretanto, para os alunos 
de cursos ligados à área de 
saúde, que estão atuando no 
combate à disseminação do 
Coronavírus, estão mantidas 
a gratuidade e a comercializa-
ção da meia tarifa. A medida 
beneficia aproximadamente 
24 mil alunos de Medicina, 
Enfermagem, Biomedicina, 
Fisioterapia e Radiologia nos 
ônibus municipais.

O atendimento nos postos 
instalados nos terminais de 
ônibus é realizado das 6h às 
22h, de segunda a segunda-
-feira.

Cartão do idoso
Já o cartão especial de es-

tacionamento para idosos e 
para pessoa com deficiência 
(DeFis), emitidos pelo DSV, 
também pode ser obtidos sem 

sair de casa, pelo Portal SP 156 
na internet, no site sp156.pre-
feitura.sp.gov.br/. Os detalhes 
estão na página sobre Cartão 
de Estacionamento. Novamen-
te, quem tiver dificuldades 
nesse processo pode buscar 
apoio pelo telefone 156.

O cartão é uma Autoriza-
ção Especial para o estaciona-
mento de veículos conduzidos 
por pessoas acima de 60 anos 
ou que os transportem. Vale 
tanto para locais públicos 
quanto particulares com a 
inscrição “Idoso”.

Nas vagas especiais, em 
área de estacionamento ro-
tativo pago Zona Azul, no 
município de São Paulo, além 
do Cartão de Estacionamento 
para Idoso, o usuário deverá 
utilizar também o Cartão Azul 
Digital-CAD.

Para solicitar, é preciso:
1. Documento de identi-

dade ofi cial válido com foto, 
assinatura e CPF. (Ex: RG, 
Carteira Nacional de Habilita-
ção - CNH, etc) do requerente.

2. Comprovante de resi-
dência atual no nome do re-
querente do município de 
São Paulo. Exemplos: contas 
de luz, de água, de telefone e 
de gás, correspondências de 
bancos, cartões de crédito, 
planos de saúde, condomínio 
e multas de trânsito.

Quem perdeu seu cartão, 
ainda dentro da validade, 
pode acessar o portal 156 e 
reimprimí-lo. 

Vale destacar que o DSV 
como órgão executivo de 
trânsito do município de São 
Paulo, emitirá somente para 
os moradores desta cidade, 
mas o documento pode ser 
usado em todo o país - vale 
para todos os municípios.

Graças à colaboração de todos, aos poucos a cidade de 
São Paulo está retomando suas atividades. Mas o novo 
coronavírus continua circulando e os cuidados têm que ser 
redobrados. Saiba mais em: prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

> Se puder, fique em casa.
> Se sair, use máscara.
> Lave sempre as mãos.
> Evite aglomerações.
> Mantenha o distanciamento social.

Em qualquer ambiente, 
lave sempre as mãos.

Redobre  
os cuidados

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

SEBO DO JOÃO BAURU
Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

instrumentos musicais 

Há 46 anos, metrô iniciava operação 
entre Vila Mariana e Jabaquara

era de apenas 2.858 pessoas.
Novas inaugurações acon-

teceriam apenas no ano se-
guinte, quase seis meses de-
pois, seriam inauguradas mais 
algumas paradas: Ana Rosa, 
Paraíso, Vergueiro e Liber-
dade. E, ao completar seu 
primeiro ano de operação, em 
setembro de 1975, o metrô 
atingiria a estação mais ao 
norte do primeiro projeto, 
Santana.  

Mas, a maior de todas as 
estações, a Sé, só seria inau-
gurada em fevereiro de 1978, 
ou seja, três anos e meio após 
a inauguração. E até março de 
1979, só a Linha 1 Azul conti-
nuou operando na cidade - foi 
quando o primeiro trecho da li-
nha 3 - Vermelha passou a ope-
rar, conectando Sé ao Brás, já 
com 17  mil passageiros dia.

Início na Saúde
O começo da história da 

Companhia do Metrô, portan-

to, tem estreita relação com 
a região da Jabaquara, Vila 
Mariana e Saúde. 

Muito antes da circulaçãod 
os trens, a Companhia do Me-
trô já gerava alta expectativa 
local. A empresa foi oficial-
mente criada em abril de 1968, 
mas a pedra fundamental das 
obras do metrô foi instalada 
no entroncamento da Rua Pe-
reira Estéfano com a Avenida 
Jabaquara, na região da Saú-
de, apenas em 14 de dezembro 
desse mesmo ano.  

As obras efetivamente se 
aceleraram em 1972 - tempo 
em que o comércio local so-
freu com a interdição das prin-
cipais avenidas desses bairros.

Naquela época, não existia 
“tatuzão”, que é o equipamen-
to que na atualidade vai ca-
vando os túneis subterrâneos 
enquanto a vida em superfície 
segue em ritmo normal.

Para abrir os túneis, eram 

abertas imensas valas em qua-
se toda largura de avenidas 
como a Avenida Conceição 
(atual Engenheiro Armando 
de Arruda Pereira), Jabaquara, 
Ruas Domingos de Moraes e 
Vergueiro. 

Em 1972, depois de meses 
de treinamentos e testes, uma 
composição-protótipo de trem 
realizou a primeira viagem do 
Metrô entre as estações Jaba-
quara e Saúde.

E seis meses antes de co-
meçar a operar comercialmen-
te, em 1974, o Metrô iniciou 
um programa de treinamento 
com seus futuros usuários.

Toda essa história está re-
gistrada em fotos: muitas de-
las pertencentes à Companhia 
do Metrô, outras ao próprio 
jornal São Paulo Zona Sul. Elas 
agora estão reunidas em uma 
galeria de imagens em nosso 
site. Confi ra em: jornalzonasul.
com.br. 

Em 14 de setembro de 1974, 
milhares de pessoas se aglo-
meraram em frente à estação 
Jabaquara do metrô. Depois 
de longos seis anos de obras, 
com caminhões circulando, 
barulho, abertura de valas ao 
longo de todo corredor que ia 
dali até além da estação Vila 
Mariana, fi nalmente o metrô 
paulistano faria sua primeira 
viagem ofi cial.

Teve presença do sanfonis-
ta Mario Zan, alunos da Escola 
Nossa Senhora das Graças 
apresentando sua fanfarra, 
passistas da escola de samba 
Vai Vai e muitas autoridades e 
políticos. Na primeira viagem, 
a população não foi autorizada 
a embarcar... 

Naquela São Paulo de 46 
anos atrás, o metrô não des-
pertava apenas sentimentos 
como curiosidade e ansiedade, 
mas também medo - até en-
tão, o transporte por subterrâ-
neo gerava temores na popu-
lação. A própria Companhia do 
Metrô fez treinamentos com 
funcionários e população para 
garantir a segurança do novo 
sistema de transporte.

O primeiro trecho a operar 
tinha apenas sete quilômetros, 
passando por sete estações, 
todas na zona sul de São Pau-
lo: Jabaquara, Conceição, São 
Judas, Saúde, Praça da Árvore, 
Santa Cruz e Vila Mariana. 

No início da sua operação, 
o Metrô funcionava de segun-
da a sexta-feira, das 9 às 13 
horas, e fechava ao público 
nos fi ns de semana. Na época, 
a média diária de passageiros 

Obras na Rua Domingos de Morais, no início da década de 1970
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•GASTRONOMIA

O mercado próximo à sua 
casa está praticando preços 
abusivos? Será que esse au-
mento é culpa do estabele-
cimento ou das indústrias, 
dos fornecedores? Em caso 
de dúvidas, o consumidor 
pode buscar apoio fazendo 
denúncias ao Procon. E isso 
pode ser feito de uma form 
amuito simples. 

O Procon-SP disponibiliza 
canais de atendimentos à 
distância para receber de-
núncias, intermediar confli-
tos e orientar os consumi-
dores: via internet (www.
procon.sp.gov.br), aplicativo 
– disponível para Android e 
iOS – ou via redes sociais; 
para as denúncias, marque 
@proconsp, indicando o 
endereço ou site do estabe-
lecimento.

Reunião
Em reunião realizada na 

quinta-feira (10/9) com a pre-
sença do secretário de Esta-
do da Agricultura e Abaste-
cimento Gustavo Junqueira, 
do presidente do Investe SP 
Wilson Mello e de represen-
tantes dos supermercados, 
da indústria e produção, o 
Procon-SP reafirmou que 
atuará para fiscalizar aumen-
tos injustificados.

O secretário de defesa do 
consumidor Fernando Capez 
assegurou que a legislação 
será observada, conciliando 
o princípio da livre iniciativa 
com a defesa do consumi-
dor. “Compreendemos que 
se trata de uma consequên-
cia do cenário macroeconô-
mico, mas o consumidor não 
pode ser prejudicado com 

aumentos desproporcionais 
de preços. Fornecedores que 
elevem a margem de lucro e 
se aproveitem da situação 
neste momento de pande-
mia serão punidos”, avisa o 
secretário.

Fiscalização
Em razão das denúncias 

recebidas pelo Procon-SP 
e das notícias divulgadas 
relatando aumentos nos pre-
ços de alimentos essenciais, 
equipes de fiscalização estão 
visitando supermercados e 
atacarejos para identificar 
eventuais aumentos injus-
tif icados nos preços dos 
produtos.

As empresas serão noti-
ficadas a apresentar notas 
fiscais de compra e venda 
dos produtos e, caso seja 
identificado um aumento 

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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CHURRASCO
CONTRA-FILÉ C/ VINAGRETE
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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

Salsichas, Einsbein e chucrute:
descubra a culinária alemã

Consumidor pode denunciar aumento de preços
•COMÉRCIO

Estamos abertos: terça a domingo, das 17h30 às 22h

Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Reservas e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas

Em tempos de pandemia, 
as famílas estão cozinhan-
do muito em casa. Mas, tem 
sempre aqueles dias que dá 
vontade de saborear algo 
diferente. Uma boa pedida 
pode ser recorrer a um restau-
rante de cardápio inspirado 
pela culinária alemã. Em todos 
os shopping centers da região 
- Plaza Sul, Metrô Santa Cruz, 
Paulista, Ibirapuera e outros 
- a cervejaria Braumeister 
está  atendendo em horários 
restritos e também fazendo 
entregas em casa.

Por conta da quarentena, 
a casa criou alguns pratos ex-
clusivamente para o delivery: 
Filé de Frango à Parmegiana, 
com batatas rústicas e arroz; 
Kassler com Fettucine ao mo-
lho pesto e Rib Eye, acompa-
nhado de vegetais grelhados 
e risoto do cervejeiro. 

Mas, quem busca algo re-
almente inspirado na culinária 
alemã pode chamar o  Sortido 
do Cervejeiro, um dos car-
ros chefes da casa. Vem com 
Eisbein, costelinhas suínas, 
salsichas Cervela, Frankfurt e 
Weisswurst e ainda acompa-
nha batatas cozidas, chucrute 
e purê de maçã. 

Outra boa alternativa é o 
Mix de Salsichas Alemãs!. uma 
deliciosa combinação de salsi-
chas Frankfurter, Weisswurst 
e Cervela grelhadas sobre 
cama de chucrute, batatas 

cozidas e purê de maçã.
No Plaza Sul, os restau-

rantes e a Praça de Alimen-
tação estão funcionando de  
segunda a sábado, das 12h 
às 16h e das 18h às 22h. Aos 
domingos, das 12h às 20h. O  
novo Terraço, onde também 
é possível fazer refeições 
trazidas dos restaurantes e 
lojas de fast food, está aberto 
diariamente, das 12h às 22h. E, 
lembre-se, mesmo na praça 
de alimentação, restaurantes 
ou terraço, o uso de máscaras 
é obrigatório. 

CONCEIÇÃO JOIAS

PAGAMOS À VISTA 
EM DINHEIRO

5016-3037
9 8161-3019

DÓLAR
EURO

PRATA
BRILHANTES

RELÓGIOS SUÍÇOS
PLATINA E JOIAS EM GERAL

PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA 
EURO

PRATA
BRILHANTES

RELÓGIOS SUÍÇOS
PLATINA E JOIAS EM GERAL

COMPRO
OURO

AV. ENG. ARMANDO DE A. PEREIRA, 989
METRÔ CONCEIÇÃO

AO LADO DO HABIB’S AO LADO DA ESTAÇÃO CONCEIÇÃO

injustificado nos valores, 
responderão a processo 
administrativo, podendo 
ser  multadas  em até  R$ 
10.155.730,94, dependendo 
do porte econômico e da 
gravidade da infração.

A operação, que seguirá 

nos próximos dias na ca-
pital e interior do Estado, 
tem como foco os seguintes 
itens: arroz (pacote de 5kg), 
feijão, ovo, óleo e carnes 
vermelhas (patinho, coxão 
mole, coxão duro e contra-
filé).



Vila Clementino tem bazar benefi cente 
permanente no Instituto Jô Clemente

•SOLIDARIEDADE

Casas de repousoOdontologia

Estética e Saúde

Podologia
Curso de Pós Graduação seleciona pacientes
interessados em fazer implantes dentários

“Implantes dentários são 
o que há de melhor para 
resolver a perda de dentes, 
hoje. São o que mais se 
aproxima do dente natural 
de uma pessoa”, diz o dr. 
Danilo Racy, especialista em 
Implantodontia. 

Ele afirma que, quando 
os implantes chegaram ao 
mercado, eram inacessíveis 
à maioria da população, 
mas que hoje essa situação 
mudou. Além dos avaços 
científi co-tecnológicos, que 
reduzem os custos, ampliam 
a produção e popularizam, 
portanto, os implantes, há 
ainda outras possibilidades 
para garantir um implante 

de qualidade sem um valor 
muito alto. 

“Somos um Centro de 
Pós-Graduação de Dentistas 
com experiência na área de 
Implantes Dentários, que tem 
por fi nalidade ajudar a popu-
lação de nossa cidade”, rela-
ta. “Oferecemos implantes 
de alto nível e última geração, 
com custeio praticamente 
restrito ao material usado”, 
conclui. 

Há mais de quinze anos na 
Vila Mariana, Dr. Danilo Racy 
explica que esse tipo de aten-
dimento garante oportunida-
de de repor dentes perdidos, 
ou substituir pontes móveis, 

dentaduras ou próteses mal 
adaptadas por dentes fi xos, 
ou dentaduras abotoadas.

“Os dentes são importan-
tes para a mastigação, fala 
e estética facial. Sua perda 
pode acarretar difi culdades 
físicas e até psicológicas e 
sociais/’, diz.

Na primeira fase do tra-
tamento, é recolocada a raiz 
que foi perdida, por meio do 
implante. “Depois de três ou 
quatro meses, é iniciada a 
segunda fase, com colocação 
das coroas ou próteses presas 
nestes implantes.

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 fi cará sem seus dentes 
provisórios”, conclui.

O curso e Pós Gradução 
de Implantodontia está pres-
tes a ser retomado, mas já 
é possível antecipar a ava-
liação, que é realizada em 
horário individual exclusivo, 
agendado e com espaça-
mento. Ligue e se informe 
pelos telefones (11) 3277-
2706 ou 3341-0304, em ho-
rário comercial, com Rose ou 
Márcia. Ou pelo WhatsApp 
(11) 9 5571-6331.

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional) 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)

- Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica
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Foi aprovada nesta quar-
ta-feira (9/9), em reunião 
ordinária semipresencial da 
Comissão de Administração 
Pública, a realização de Au-
diência Pública para discutir 
os protocolos necessários 
para a reabertura das escolas 
de rede de ensino privado na 
capital paulista.

Para a audiência, marcada 
para a próxima segunda-feira 
(14/9) às 9h30, serão convida-
dos os secretários municipais 
Edson Aparecido, da Saúde, e 
Bruno Caetano, da Educação, 
além de representantes de 
escolas particulares, pais de 
alunos e demais interessados.

A realização do debate 
atende requerimento de au-
toria do presidente da Co-
missão, vereador Zé Turin 
(REPUBLICANOS), aprovado 
nesta quarta-feira. “O setor 
privado, hoje, não tem condi-
ções de pagar o seu aluguel, já 

Vereadores vão discutir volta 
às aulas na rede particular em 
audiência virtual. Participe

•EDUCAÇÃO

Uma das instituições mais 
antigas e conhecidas da Vila 
Clementino mudou de nome 
há quase um ano, mas muita 
gente ainda não sabe. A anti-
ga APAE-SP, com sede na Rua 
Loefgreen, passou a se cha-
mar Instituto Jo Clemente, no 
fi nal de 2019, em homenagem 
à sua fundadora. 

Prestes a completar 60 
anos - em abril de 2021 - o Ins-
tituto é mais um dos que tem 
encontrado difi culdades para 
manter o nível de doações e 
voluntariado alcançado antes 
da pandemia. 

Mas, nem só doações em 
dinheiro são bem vindas. Um 
dos destaques do trabalho é 
o bazar permanente mantido 
pelo Instituto. Os recursos 
arrecadados com a venda 
dos produtos são revertidos 
para o atendimento, apoio 
e inclusão às pessoas com 
defi ciência intelectual.

Para quem mora em bair-
ros próximos, fi ca ainda mais 
fácil contribuir - seja compran-
do peças ali disponíveis, seja 
doando itens em bom estado 

de conservação ou mesmo 
novos. 

O Instituto faz a retirada 
de produtos, mas é preciso 
combinar antecipadamente. 

As doações estão sujeitas 
à prévia avaliação através do 
envio de foto via e-mail ou no 
momento da retirada. Caso 
o objeto não esteja em bom 
estado, nosso motorista está 
autorizado a não retirar a 
doação.

Para agendar a retirada da 
sua doação de produtos ou 
obter mais informações ligue 
para (11) 5080-7187 ou envie 
e-mail para: doe@ijc.org.br.

O bazar chega a oferecer 
cerca de 10 mil itens, Cerca de 
10 mil itens novos e semino-
vos – entre roupas, sapatos, 
bijuterias, alimentos, mate-
riais escolares, de escritórios, 
móveis, eletrodomésticos, 
acessórios, produtos de higie-
ne e limpeza.

Os descontos podem che-
gar até 70% comparados aos 

valores de mercado, com os 
preços dos produtos variam 
de R$ 1 a R$ 1.500 ou mais e 
os pagamentos podem ser 
feitos em dinheiro, cartão de 
crédito, débito e Good Card – 
exclusivo para funcionários. 

O Bazar está reaberto e 
funciona aberto de terça a 
sexta-feira, das 9h às 15h, na 
Rua Leandro Dupret, 619 - Vila 
Clementino.

Em épocas próximas a da-
taqs importantes, o Instituto 
costuma promover edições 
especiais, como o Bazar de 
Natal ou dia das Mães - fi que 
atento às divulgações em re-
des sociais. 

O Instituto
O Instituto Jô Clemente 

é uma Organização da Socie-
dade Civil sem fi ns lucrativos 
que há 59 anos previne e 
promove a saúde das pessoas 
com deficiência intelectual, 
além de apoiar a sua inclusão 
social e a defesa de seus direi-
tos, produzindo e disseminan-

do conhecimento. Atua desde 
o nascimento ao processo de 
envelhecimento, propiciando 
o desenvolvimento de habili-
dades e potencialidades que 
favoreçam a escolaridade e 
o emprego apoiado, além de 
oferecer assessoria jurídica 
às famílias acerca dos direitos 
das pessoas com defi ciência 
intelectual. Pioneiro no Teste 
do Pezinho no Brasil e cre-
denciado pelo Ministério da 
Saúde como Serviço de Refe-
rência em Triagem Neonatal, 
o Laboratório do Instituto 
Jô Clemente é o maior do 
Brasil em número de exames 
realizados. Por meio do CEPI 
- Centro de Ensino, Pesquisa 
e Inovação do Instituto Jô 
Clemente, a Organização gera 
e dissemina conhecimento 
científico sobre deficiência 
intelectual com pesquisas e 
cursos de formação. Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone (11) 5080-7000, 
pelo site www.ijc.org.br

demitiu alguns professores e 
educadores. Se essas escolas 
privadas continuarem assim, 
nós teremos um colapso no 
ano que vem. A tendência é 
de fechar muito mais unida-
des”, justifi cou Turin. 

O debate  poderá  ser 
acompanhado pelo site da 
Câmara Municipal de Verea-
dores -  saopaulo.sp.leg.br 
-  ou pelo canal no Youtube.
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•RELIGIÃO

Santuário São Judas se 
prepara para festa menor

O Santuário de Aparecida 
do Norte, que todos os anos 
recebe milhares de fiéis no 
dia 12 de outubro, já comuni-
cou que esse ano não haverá 
missas presenciais no Dia da 
Padroeira, para evitar aglome-
rações que podem disseminar 
a covid entre fi eis. 

Na zona sul paulistana, o 
Santuário de São Judas Tadeu 
- que costuma receber núme-
ro de fi éis ainda maior que o 
da cidade do interior paulista  
e este ano está completando 
80 anos de existência - ainda 
não divulgou a programação 
ofi cial, mas já comunica que 
a festa esse ano será inevita-
velmente menor. 

Mas, a paróquia está in-
formando aos fi eis que o tra-
dicional “Bolo de São Judas” 
será feito e vendido aos fi eis, 
até mesmo como forma de 
garantir arrecadação para as 
obras assistenciais e manu-
tenção da igreja. 

Aliás, a paróquia já está 
também arrecadando do-
ações para a confecção do 
próprio bolo - podem ser em 
dinheiro ou em produtos. 

Veja a lista de ingredientes 
e quantidade necessária para 
arrecadação total de cada 
um deles:  120 caixas de leite 
condensado; 60 caixas de 
creme de leite; 600 unidades 
de ovos; 48 litros de leite; 30 

IMÓVEIS
CLASSIFICADOS

IMÓVEIS - VENDA ORAÇÕES EMPREGO

Av. Jabaquara, 317, Cj. 21 
- Mirandópolis -

PRAÇA DA ÁRVORE SAÚDE

 

Telefones: 

www.organizacaoelo.com.br
/organizacaoelo

5587-4951 
5587-6054
95252-4846

AP0886 - R$1.500,00
Apto 2 dorms c/ 55m2, sala 2 
ambs c/sacada, garagem, ban. 
c/ box. Condomínio: piscina, 
churrasqueira, salão de festas, 
academia, quadra e play ground

AP1082 R$1.250,00
Apto c/45m2, sala ampla, 1 gde 
dorm c/ arm. emb., coz. c/ pia, gab e 
arms, área serv., 1 garagem. Prédio: 
Salão de Festas, Sala de Jogos, Play
ground, Quadra Poliesportiva e Pisci-
na. Próximo ao Metro Praça da Arvore.

AP1266 R$1.200,00
Apartamento tipo studio com 30m2, 
sala, cozinha com cooktop, frigobar, 
armário embutido, uma vaga de ga-
ragem. Prédio com Salão de Festas, 

Piscina e Lavanderia Coletiva.

AP01440 R$1.200,00
Apto 35 m2, sala, coz c/ pia, gabi-
nete e arm. embs, 1 suite c/ arm. 

emb., banheiro c/ box blindex, área 
de servço com c/ varal de teto. 

Uma vaga de garagem

AP01451 R$ 3.700,00
Excelente Apto 3 dorms, 90m2, total/e 
mobiliado, amplo, moderno, tudo novo, 
sala ampla 2 ambs c/ sacada, suíte 
c/ closet e sacada, coz. c/ arm emb, 
fogão, geladeira e máq. lavar, área 
serv., 2 vagas gar. A 4 min Pça Árvore

ST0013 – R$1.450,00
Apto tipo Studio c/geladeira, fogão 

cooktop, microondas. O condo-
mínio oferece lavanderia coletiva, 
churrasqueira, sala de ginástica, e 
sauna na cobertura e 1 vaga gar.

AP1046 - R$1.600,00
Apto 2 dorms c/ 55m2, sala 2 ambs 
c/sacada, coz. americana c/arms, 
2  ban., gar., ban. c/ box blindex. 
Condomínio: piscina, churrasq, 
forno de pizza, salão de festas, 
quadra, academia, e play ground

CONCEIÇÃO

AP0080 R$1.450,00
Apto 1 dorm, 50m2, sala ampla 2 

ambs, ban, coz c/arms. Localização 
privilegiada a 2 min do metrô saúde 

e próx. de ampla área comercial com 
bancos, farmácias, etc.

AP0126 R$1.650,00
Apto 2 dorms 69m2, sala 2 ambs, coz 
c/arms, área serv, 2 ban. Localização 
privilegiada a 2 min do metrô saúde 

e próx. de ampla área comercial com 
bancos, farmácias, etc.

AP0555 R$1.400,00
Apto 2 dorms (3o opcional) 70m2, 2 
ban, sl 2 ambs, coz c/ arms, área 
serv. No cond: quadra poliesporti-
va, play ground, sl festas e localiz 

privileg. 2 minutos do metrô saúde e 
próximo de ampla área comercial.

AP01498 R$1.850,00
Apto 3 dorms, 80m2, sl 2 ambs, quar-
tos c/ arm. embs, coz c/ arms, área 
serv, 2 ban. Localização privilegiada 

a dois minutos do metrô saúde e 
próximo de ampla área comercial 

como bancos, farmácias, etc.

AP1000 R$1.850,00
Apto 3 dorms (1 suíte), 78m2, sl 2 

ambs c/ sacada, dorms c/arms embs, 
coz c/arms e área serv. Prédio c/ Sa-
lão de Festas, Quadra Poliesp., pisc. 
Localizado a 750m, do Metro Saúde 

e 350m da Avenida Jabaquara

AP01519 R$2.000,00
Apto 60m2, sala ambs c/sacada, 2 
dorms (1 suíte) com arms. embs, 
coz. c/ gab. e arms embs, área 

serv. 02 vagas de garagem. Prédio 
com Salão de Festas, Playground, 

Academia e Piscina.

SO00142 R$4.000,00
Sobrado 3 dorms (1 suíte) 180m2, 

c/ arm embs, ban social. Sala estar, 
sala jantar, coz c/ gab e arms. Edí-
cula c/ dorm, ban, coz. 5 vagas gar. 
A 400m do Metro Saúde e 350m do 

Colégio Santa Amália.

V.MARIANA

R$1.550,00
Apartamento de 3 dormitórios com 70m2, sala ampla para dois ambien-
tes, 3 dormitórios com armários embutidos, cozinha com armários, área 
de serviço com banheiro de empregada. O condomínio tem localização 

privilegiada a 500 metros do metrô Conceição e dispõe de salão de festas, 
salão de jogos, sala de ginástica, quadra poliesportiva e piscina.

AP01484 R$1.800,00
Apto 2 dorms (1 c/ arms embs), 55m2, sala 
2 ambs c/ sacada e lareira, ban c/ box 
blindex, coz., gab. e arms área serv. c/ banh 
emp.  1 gar. Pisc adulto e inf., Sl Festas, 
Playground, Chur., Jd. A 250m do metrô.

AP01486 R$1.600,00
Apto 1 dorm c/ arm. emb, 45m2, sala 

ampla, coz. c/arms, área serv. 1 vaga gar. 
Localiz. privilegiada a 100m do Metrô V. 

Mariana, próx. ESPM (900m), e área coml 
(mercados, farmácias, escolas e bancos)

AP1330 R$1.450,00
Apto 2 dorms iluminados e arejados, 55 
m2, sl 2 ambs, coz c/ gab., área serv. 1 

vaga garagem. Localização privilegiada a 
750 m do metrô Chácara Klabin

AP1404 R$1.500,00
Excelente 2 dorms iluminados e arejados, 
55m2, sala ampla 2 ambs, coz c/gabinete, 

área serv. Imóvel com 1 vaga de gara-
gem. Localiz. privilegiada a exatamente 

750 m do metrô Chácara klabin

AP1105 R$1.700,00
Apto 100m2 AU 2 dorms (1 suíte c/arms), 
sala 2 ambs, ban c/ box blindex, cozinha, 
área serv c/ban. e uma vaga de garagem. 
Próx. rede de serviços (escolas, padaria, 
restaur., drogarias, academias Shopping 

Paulista). Px de Metrô Ana Rosa).

ANÚNCIOS DE LOCAÇÃO - APARTAMENTOS EM ÁREAS NOBRES 
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Oração à Santa Clara
Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo com tua vida de 
pobreza e oração, fazei que entregando-nos confi antes 

à Providência do Pai Celeste, no inteiro abandono, 
aceitemos serenamente sua Divina Vontade. Amém.

 Rezar 9 dias com 1 velas acesa 1 Ave Maria e,
 no último dia, deixar a vela acesa até o fi m. 

Fazer 3 pedidos, 2 impossíveis e 1 de negócios.
A.B.G.

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de 
JESUS. Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu dizer que algum 
daqueles que recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim 
dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa intersseção perante Deus, 
para que conceda viver e morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja 
concedida a graça especial de (esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave 
Maria, em honra ao Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

O rio cantado em Hino Na-
cional, relacionado à história 
do grito da Independência 
do  Brasil, sofre há anos com 
obras. Nada plácidas, suas 
margens enfrentam enchen-
tes, pistas asfálticas com pro-
blemas recorrentes, contam 
com imóveis abandonados e 
aspecto urbanístico deterio-
rado... E a água do rio, que 
nasce ali perto, dentro do 
bucólico e preservado Jardim 
Botânico, flui pelo corredor 
Ricardo Jafet/Abraão de Mo-
rais já poluída...

Mas, agora, ali estão sen-
do construídos dois piscinões 
pela Prefeitura, previstos e 
aprovados desde 2014 e pres-
tes a serem concluídos. A pro-
messa é de que essas obras 
vão evitar as recorrentes en-
chentes que atingem a região 
a cada verão. 

Além disso, a Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) 
está trabalhando na despolui-
ção do Córrego Ipiranga, com 
a promessa de que ele estará 
limpo até 2022 - mesmo ano 
em que se celebrará o bicen-
tenário da Independência 
do Brasil e em que deve ser 
reinaugurado o Museu do 
Ipiranga, obra que também 
conta com o patrocínio da 
Sabesp.

Essa semana, a empresa 
informou que já estão sendo 
encaminhados para trata-

mento cerca de 614 litros de 
esgoto por segundo.

Já foram investidos R$ 95 
milhões nas obras de despo-
luição e a estimativa é de que 
esse trabalho vai beneficiar 
uma população de 271 mil 
habitantes no entorno.

Segundo a Sabesp, somen-
te o envio para tratamento 
de 614 litros de esgoto por 
segundo atende 260 mil mo-
radores dos bairros Ipiranga, 
Saúde, Jardim da Glória, Vila 
Mariana, Vila Monumento, 
Saúde, Jardim da Saúde, Água 
Funda, Vila das Mercês, Cida-
de Vargas, Vila Guarani, Vila 
Monte Alegre, Chácara Ingle-
sa e proximidades.

O trabalho de despoluição 
executou 14 km de tubulações 
subterrâneas (Coletor-Tronco 
Ipiranga e coletores secun-
dários), além da construção 
de redes coletoras, ligações 
e regularização de ligações 
de esgoto. Parte do traba-
lho ocorreu na comunidade 
Fazendinha, às margens da 
Rodovia dos Imigrantes.

A Sabesp agora investe na 
complementação de interliga-
ções, com aproximadamente 
760 metros de extensão, fi na-
lizada em julho de 2020, e na 
execução do Coletor-Tronco 
Soares Avelar, de 900 metros 
de extensão, previsto para 
encerrar em dezembro de 
2020. A Companhia também 
prepara a licitação para cons-
trução do coletor-tronco que 
vai receber e encaminhar para 
tratamento do esgoto que 
chega ao Córrego Cacareco, 
um afl uente do Ipiranga.

O trabalho de expansão 
da infraestrutura para coleta 
e tratamento de esgotos na 
bacia do Córrego Ipiranga faz 
parte do Projeto Tietê, desen-
volvido pela Sabesp desde 
1992 e responsável pela redu-
ção da mancha de poluição do 
principal rio do Estado. 

Com 12,5 km de extensão 
e uma bacia de 23,9 km², o 
Córrego Ipiranga deságua 
no Rio Tamanduateí, que 
por sua vez se encontra com 
o Tietê.

Recuperar “Margens do Ipiranga” 
é desafi o coletivo até 2022

•URBANISMO

latas de pêssego; 30 quilos de 
açúcar; 30 quilos de farinhas 
de trigo ; 24 caixas de chan-
tillys (Amélia)

As doações, em qualquer 
quantidade ou valor, devem 
ser entregues na Secreta-
ria Paroquial, de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 17h e 
aos sábados e domingos das 
9h às 15h. 

O Santuário já retomou 
algumas missas presenciais, 
garantindo distanciamento 
entre fiéis, mas mantém a 
transmissãodas missas pela 
internet. E no dia 28 de ou-
tubro, quando normalmen-
te acontece o chamado 28 
Maior, ou seja, a Festa do Dia 
do Padroeiro, a programação 
deve ser bastante restrita e o 
acesso impedido para evitar 
as inevitáveis aglomerações.

O Santuário fi ca na Av. Jaba-
quara, 2682. Tel: 3504 – 5700. 


