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Propaganda eleitoral começa 
no domingo, 27. Saiba o que é 
ou não permitido nessa fase

Prometida desde 2011, 
colocada em planos de 
metas de várias gestões 
e com verba definida pelo 
governo federal desde 
2014, a obra de readequa-
ção das bacias dos córre-
gos Paraguai e das Éguas  
vai finalmente começar. 
Pelo menos é o que garan-
te a Secretaria de Infraes-
trutura Urbana da Prefei-
tura, que havia iniciado o 
início dos trabalhos em 
março mas que, por conta 
da pandemia, estabeleceu 
setembro como novo pra-
zo. Agora, Siurb garante 
que finalmente terá início 
a obra contra as históricas 
enchentes no local. A Pra-
ça Juca Mulato , em frente 
ao Tribunal de Contas do 
Município, já está com ta-
pumes desde o final do 
ano passado.  Página 3

Obra antienchente vai começar?

Saladas são apenas uma das opções 
em cardápios de restaurantes 
vegetarianos como o Lagoa Tropical
Página 4
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Jornal SP Zona Sul 
lança novo site

Como você acessa a 
internet? Pelo notebook, 
destktop, celular ou ta-
blet? Seja como for, o 
site do jornal São Paulo 
Zona Sul já é responsivo 
e pode ser acessado em 
todas essas plataformas 
há anos. Ali, é possível 
conferir também a re-
produção de nossas edi-
ções impressas em pdf, 
desde 2006, ou seja, são 
mais de 700 edições dis-

poníveis para consulta. 
Buscar termos, conferir a 
história do bairro, desco-
brir opções de lazer, con-
sumo e gastronomia... 
tudo isso já faz parte 
do acervo de matérias 
que soma cerca de seis 
mil textos, desde 2010. 
Mas, em se tratando de 
informação digital, é im-
portante estar sempre 
buscando novos forma-
tos e novidades. Por isso, 

a partir desse sábado, 
26, o site do jornal passa 
por mudanças e ganha 
inclusive novas possibi-
lidades em termos de 
publicidade para os em-
presários e comerciantes 
da região, agências e ins-
tituições. E vale lembrar: 
o site tem atualizações 
diárias, compartilhadas 
em nossas redes sociais. 
Saiba mais em www.
jornalzonasul.com.br

Jornal
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Vila Mariana tem único zoológico de insetos do país

Cafezal Urbano da Vila Mariana 
também está fechado à visitação

Sabia que na Vila Mariana 
está localizado o único zoológi-
co de insetos do Brasil? Só que, 
por conta da pandemia, o local 
está fechado e não pode ser vi-
sitado por enquanto... 

Aliás, segundo a Organiza-
ção das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultu-
ra (Unesco), cerca de 90% dos 
museus do mundo fecharam 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. O Museu do Ins-
tituto Biológico (IB), da Secre-
taria de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado, que realiza 
a mostra permanente Planeta 
Inseto, também teve que sus-
pender as visitações em seu 
espaço físico. Porém, crianças 
e adultos apaixonados por in-
setos agora poderão conhecer 
melhor esses organismos em 
uma versão virtual do espaço.

Os interessados podem con-
ferir as atrações desse espaço 
pela internet. O projeto faz 
parte do Venha Visitar Virtual-
mente (PVV), realizado pela Se-
cretaria, que já disponibilizou 
visitação virtual do Museu de 
Pesca, mantido pelo Instituto 
de Pesca (IP).

Conteúdo
Os visitantes poderão ter 

acesso a informações sobre for-
migas, abelhas, bicho-da-seda, 
bicho-pau, baratas e besouros. 
Além disso, poderão conhecer 
os insetos de importância mé-
dica, saber o que é controle 
biológico e ver como funciona 
um laboratório entomológico.

“É possível ainda aprender 
as características que diferen-
ciam um inseto de outros ani-
mais, como o corpo dividido 
em três partes [cabeça, tórax 
e abdômen], um par de an-
tenas e três pares de pernas. 
Essa é uma das dúvidas mais 

comuns dos visitantes da ex-
posição física”, conta Mário 
Kokubu, educador do Plane-
ta Inseto e responsável pela 
pesquisa de conteúdo da ex-
posição virtual.  No ambiente 
online, os visitantes podem 
ainda assistir a vídeos, ver fo-
tos e toda a ambientação das 
salas físicas do Museu do IB.

De acordo com Harumi 
Hojo, coordenadora do Pla-
neta Inseto e assessora da 
Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (APTA), a 
visitação virtual é importante 
em curto prazo, devido à pan-
demia, mas também em longo 
prazo.

“Com esse projeto, pes-
soas de fora da cidade de São 
Paulo podem conhecer a ex-
posição e saber mais sobre os 
insetos, que são muito impor-
tantes para o meio ambiente 
e para a produção agrícola. 
Sempre tivemos a preocupa-
ção de levar o Planeta Inseto 
para outros locais, por isso, 
temos o projeto de museu iti-
nerante. Porém, essa virtua-
lização, potencializará ainda 
mais nossas ações”, afi rma.

Planeta Inseto
O Planeta Inseto é o único 

zoológico de insetos do Brasil. 
De forma lúdica e interativa, o 
público recebe informações so-
bre o quanto os insetos estão 
presentes no cotidiano e sua 
importância para o ambiente, 
a produção de alimentos e a 
saúde humana. Estima-se que 
existam mais de um milhão de 
espécies de insetos conheci-
dos e que haja mais milhões a 
serem identifi cadas.

A mostra tem como público
-alvo crianças e adolescentes 
de três a 16 anos, mas recebe 
visitantes de todas as idades. 

O público pode conhecer no 
local, em São Paulo, quatro es-
pécies de abelhas sem ferrão 
e baratas praticando corrida, 
lagartas tecendo fi os de seda, 
formigas trabalhando em siste-
ma organizado e o bicho-pau, 
que se assemelha a gravetos.

Sediada no Museu do Insti-
tuto Biológico, o Planeta Inse-
to conta com autorização de 
manejo e exposição de insetos 
emitida pelo Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e pela Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo. Desde a inaugura-
ção, em 2010, o Planeta Inse-
to já recebeu mais de 400 mil 
visitantes no museu físico e iti-
nerante. O espaço permanece 
com visitas presenciais suspen-
sas por conta da pandemia.

Projeto
O projeto Venha Visitar Vir-

tualmente (PVV) foi idealiza-
do por Cibele Silva, bióloga e 
integrante do Centro de Co-
municação e Transferência do 
Conhecimento do Instituto de 
Pesca, devido ao impedimen-
to da visitação ao espaço físico 
neste momento de controle 
do contágio do novo coronaví-
rus e para dar oportunidade a 
pessoas de fora da região e até 
mesmo do Estado de conhecer 
o acervo do Museu.

O Projeto VVV foi planeja-
do e desenvolvido por Bruna 
da Silva, Gabriela Pereira e Ra-
phaela Horti, estagiárias do 
Instituto de Pesca. Gabriela 
Pereira foi a principal respon-
sável pelo desenvolvimento da 
mídia para virtualização e inte-
ratividade entre equipamento 
e visitante.

“Criar o mapa do museu em 
uma versão virtual, ainda mais 

Se o Museu do Instituto 
Biológico pode ser visitado 
virtualmente, não dá para 
fazer o mesmo com o mara-
vilhoso cafezal urbano que 
fi ca atrás do prédio histórico 
e que, normalmente, abriga 
evento para celebrar o iní-
cio da colheita de café, em 
maio.  O Cafezal Urbano do 
Instituto Biológico (IB) nor-
malmente atende turistas em 
visitas monitoradas , mas por 
conta da pandemia o serviço 
está suspenso, assim como o 
evento da colheita sequer foi 
realizado em 2020. 

Graças à produção conti-
nua e aos frequentes estu-
dos, o cafezal foi justamente 
criado para entender melhor 
sobre os grãos e como com-

bater as pragas no Estado. 
De acordo com a pesquisa-

dora do IB Harumi Hojo, o ca-
fezal foi formado na década 
de 1950 e tinha a função de 
servir de material de pesqui-
sa para os técnicos do Insti-
tuto estudarem o controle de 
pragas agrícolas. “Atualmen-
te, a maior fi nalidade é didá-
tica, histórica e cultural, des-
tinando-se à população que 
quer conhecer sua história e 
outras particularidades como 
demonstração dos princípios 
das boas práticas agrícolas”, 
afi rma. As plantas de café 
compõem o projeto Ciclos 
Econômicos Agrícolas do IB, 
juntamente com plantas de 
pau-brasil, seringueira e cana-
de-açúcar.

Com uma área aproxima-
damente de 10.000 m², o Ca-
fezal possui 1.536 pés de café 
das variedades Mundo Novo 
e Catuaí, desenvolvidas pelo 
Instituto Agronômico (IAC), 
presentes em 90% do parque 
cafeeiro brasileiro.

O Cafezal continua fecha-
do à visitação pública, em-
bora o Instituto esteja em 
funcionamento no setor de 
pesquisas e fazendo, inclusi-
ve, testes de Covid em profi s-
sionais do setor de segurança 
pública. 

Programe-se, portanto, 
para conhecer quando a visi-
tação for retomada. Fica na 
Av. Conselheiro Rodrigues 
Alves, 1252 - Vila Mariana.Te-
lefone: (11) 5087-1701

interativo, foi um desafi o para 
mim, pois não sou da área de 
informática. Porém, meus co-
nhecimentos de design gráfi co 
ajudaram na parte visual e, por 
ser estudante de Ciências Bio-
lógicas, meu entusiasmo em 
poder fazer parte de um proje-
to que comunica a importância 
da preservação do meio am-
biente foi a grande motivação 
para aprender o que não sabia 
e conseguir fazer a entrega”, 
diz Gabriela.

Para quando for possível vi-
sitar, o  endereço do Planeta in-
seto é Av. dr. Dante Pazzanese, 
64 (fechado temporariamen-
te). Tel. 2613-9500. Para visita 
virtual, acesse: https://tinyurl.
com/vvvplanetainseto
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Obras na Praça Juca Mulato 
começam nos próximos dias

Há exatos dois anos, a Pra-
ça Juca Mulato foi revitaliza-
da por uma construtora que 
adotou a área verde, investiu 
ali mais de 200 mil reais na 
recuperação do verde, obras 
de acessibilidade e iluminação. 
O patrocinador também pro-
metia cuidar do espaço por 36 
meses. mas no ano seguinte a 
Praça foi interditada e cercada 
por tapumes. O motivo? Uma 
obra muito mais antiga e de 
importância história teria iní-
cio: a readequação da bacia 
dos córregos Paraguai e das 
Éguas, que causa enchentes 
constantes e históricas naque-
le ponto, em frente ao Tribunal 
de Contas do Município, na 
divisa dos bairros Mirandópo-
lis, Vila Clementino, Planalto 
Paulista e Moema. 

Até essa semana, entre-
tanto, as obras inicialmente 
previstas para terem início em 
março, não haviam começado. 
Seis meses atrás, procurada 
pelo São Paulo Zona Sul, a 
Prefeitura alegou que houve 
atraso no licenciamento da 
obra, mas que em setembro 
os trabalhos começariam.

Procurada novamente ago-
ra, a Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de In-
fraestrutura Urbana e Obras 
(SIURB),  informa que as inter-
venções na bacia do córrego 
Paraguai-Éguas, na Zona Sul, 
serão iniciadas até o fi nal do 
mês. 

Segundo Siurb, os traba-
lhos serão iniciados pela im-
plantação de 150m de gale-
ria de águas pluviais na Av. 
Professor Ascendino Reis. 
Esta etapa da obra deve ser 
fi nalizada neste ano. Vencida 
esta fase,  serão iniciadas as 
obras para a construção do 
reservatório, com prazo de 

Subprefeitura de Vila Mariana 
multa caminhão em R$ 16 mil 
por despejo irregular de entulho

Semana passad, durante 
patrulhamento na madruga-
da, uma equipe da Guarda Ci-
vil Metropolitana apreendeu 
um caminhão que despejava 
entulho nas ruas da região. 
O flagrante foi feito na Rua 
Dr. Afonso Baccari, na Vila 
Clementino. 

A GCM acionou outra equi-
pe com uma viatura desca-
racterizada e foi seguindo o 
veículo até a Rua Carneiro da 
Cunha, onde a apreensão foi 
efetuada. 

O caminhão foi apreendido 
e o motorista, liberado após 
multa de R$ 16.693,28, de 
acordo com a Lei 13.478/2002.

Vale destacar que a multa 
é bem alta porque se trata de 
um crime ambiental. Aban-
donar carros e carcaças de 
veículos em vias públicas ou 
qualquer outro objeto - como 
colchões, sofás, móveis anti-
gos, eletrodomésticos - tam-
bém pode gerar essa multa. 

Entulho
Despejar entulho em vias 

públicas, praças ou em qual-
quer área pública é proibido 
e gera as pesadas multas, mas 
não é tão complicado assim 
se desfazer dessas sobras de 
material de construção. 

Em pequenos volumes 
(até 50 kg de entulho por 
dia), o entulho pode ser re-
tirado pela coleta domici-
liar convencional, desde que 
os resíduos estejam devida-

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

mente acondicionados. 
Outra opção é enca-

minhar o entulho para 
os Ecopontos, que são 
unidades para o descarte 
gratuito diário de até 1m³ 
(um metro cúbico), apro-
ximadamente 18 sacos, 
de entulhos, madeiras, 
podas de árvores e gran-
des objetos.

Na medida em que são 
geradas quantidades supe-
riores à estabelecida em lei, 
o gerador é o responsável 
pela remoção e pela desti-
nação do entulho. Portanto, 
énecessário contratar o ser-
viço legalizado das empresas 
transportadores que operam 
com caçambas. 

É importante verifi car, an-
tes de contratar o serviço, 
a lista das empresas cadas-
tradas pela administração 
municipal, porque somente 
as regularizadas podem des-

cartar o entulho em aterros 
de resíduos da construção, 
dando disposição final am-
bientalmente adequada aos 
materiais.

Caso a empresa contra-
tada não seja regularizada e 
cometa o crime ambiental de 
despejar o entulho em área 
pública, também o contratan-
te pode ser responsabilizado.

No site da Prefeitura é 
possível encontrar a lista de 
endereços dos Ecopontos e 
também a listagem das em-
presas autorizadas a prestar o 
serviço de caçambas. Em caso 
de dúvidas, ligue 156.  

construção de 17 meses. Terá 
capacidade de armazenamen-
to de 110 mil m³ de água. O 
piscinão será fechado e, desta 
forma, a área verde da praça 
será recomposta ao fi nal das 
obras.  

Histórico
A obra de readequação dos 

córregos estava prometida há 
muitos anos e saiu da gaveta 
em 2011. Mas, embora tenha 
sido listada os programas de 
metas dos últimos prefeitos 
e até colocada em orçamento 
no início da década de 2010, 
nunca saiu do papel.

Em 2013, na gestão Ha-
ddad, a Prefeitura prometeu 
usar os recursos federais do 
Plano de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) para fi nalmente 
executar este trabalho que 
acabaria com os costumeiros 
alagamentos não só em frente 
ao Tribunal de Contas do Muni-
cípio e nas avenidas Ascendino 
Reis, mas também na avenida 
José Maria Whitaker, na divisa 
dos bairros de Mirandópolis, 
Planalto Paulista e Moema.

Em 2014, a Prefeitura ga-
rantia que as obras seriam 
iniciadas naquele ano, mas 
novamente o projeto foi pos-
tergado.

Os Córregos
O córrego Paraguai  é 

afl uente do Córrego Uberaba, 
com o qual se encontra na re-
gião de Moema/Campo Belo. 
Nasce na região de São Judas, 
passa pela avenida José Maria 
Whitaker e segue em direção 
à Avenida Ibirapuera, que vem 
do alto do bairro de São Judas, 
na avenida Jabaquara, desce 
hoje entubado debaixo da 
avenida José Maria Whitaker, 
cruza a avenida Ibirapuera 
junto à avenida República do 
Líbano.

O córrego das Éguas, por 
sua vez, é afluente do Para-
guai. Nasce na esquina das 
ruas Botucatu e Onze de Ju-
nho, na Vila Clementino, e 
desce pela Ascendino Reis, 
nas proximidades do Tribunal 
de Contas do Município e sob 
os baixos do Viaduto Onze de 
Junho – região que sempre 
sofre com alagamentos.

A bacia dos córregos Pa-
raguai e das Éguas é exemplo 
de como a impermeabilização 
da cidade, com canalização 
de córregos e ocupação de 
várzeas, foi obra no processo 
de crescimento urbano.

Segundo a Siurb, toda essa 
região, incluindo os baixos do 
viaduto Onze de Junho, será 
benefi ciada com as obras de 
macro e microdrenagem na 
bacia destes córregos.
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Vegetarianos tem opções originais

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

Mais  duas  d icas  para 
quem é vegetariano, vega-
no ou pelo menos quer fazer 
algumas refeições livres de 
carne ao longo da semana. 
O  São Paulo Zona Sul está 
apresentando um roteiro 
com algumas opções deles. 

Um dos mais famosos da 
região é o Lagoa Tropical, na 
Rua Borges Lagoa, 406 - na 
Vila Clementino. Informa-
ções e pedidos pelo telefone 
5579-9228.

A casa ainda não está 
abrindo para almoço no lo-
cal, mas com a pandemia 
investiu no serviço de en-
tregas - a retirada também 
é possível. 

Criatividade é a palavra 
chave na formação do car-

dápio diário, que tem opções 
em pratos prontos diversos, 
além de combos fit, saladas, 
sucos, chás...

É preciso ligar ou seguir 
a casa nas redes sociais para 
conferir tamanha variedade. 
Ali, é possível conferir que há 
alterantivas como estrogono-
fe de shimeji ou de palmito, 
ceviche de abacate ou de 
banana/pepino/rabanete, 
lasanhas, massas diversas, 
pratos árabes... 

No escondidinho tem pe-
didas bem saborosas como 
escondidinho de mandioqui-
nha e proteína de soja, acom-
panhado de uma “saladona” 
e molho de mostarda e mara-
cujá, totalmente vegano. 

Entre as sobremesas, pu-

dim de tapioca com moran-
gos. 

Outro bom restaurante 
fica no Jabaquara. Simples 
e eficiente, o Vila Sabor fica 
na Rua Helio Lourenço Cag-
no,20 (rua sem saída, altura 
do 664 da Av. Eng. Armando 
de Arruda Pereira - Metro 
Conceição - Telefone 5012-
7469. Ali também o cardá-
pio varia diariamente e tem 
sempre opções com arroz 
integral oubranco, risotos 
e grãos. Entre verduras e 
legumes, há opções cruas, 
refogadas, gratinadas...

As batatas são destaque 
em várias das receitas e há 
ainda tortas, sufles, quiches 
e massas diversas. A feijoada 
vegana é destaque na casa. 

Casas de shows e museus 
devem reabrir em outubro

O prefeito Bruno 
Covas assinou na quin-
ta, 24 de setembro, 
protocolos setoriais 
que vão permitir a re-
abertura de cinemas, 
teatros, espetáculos, 
bibliotecas, museus, 
galerias e equipamen-
tos multiculturais na 
cidade de São Paulo. 
Isso, no entanto, só 
vai acontecer quan-
do a cidade, que está 
na Fase 3 (Amarela) 
do Plano São Paulo, 
entrar na Fase 4 (Ver-
de). Estes setores es-
tão fechados desde 
março por causa da 
pandemia do novo 
coronavírus.

A reabertura também será 
possível para eventos com 
público sentado e que não ge-
rem aglomeração, tais como 
seminários, workshops e pa-
lestras.

O Plano São Paulo, de re-
abertura econômica e con-
vivência com a pandemia, 
estabelece que estes setores 
já poderiam funcionar em 
cidades que estão na Fase 3 
(Amarela) há pelo menos 28 
dias, de forma ininterrupta, 
caso da capital paulista, que 
está nessa etapa do plano 
desde o dia 26 de junho. No 
entanto, por recomendação 
da Vigilância Sanitária Muni-
cipal, o prefeito decidiu adiar 
a reabertura desses estabele-
cimentos culturais na cidade 
somente para quando a capi-
tal estiver na Fase 4 (Verde). 
A previsão é de que a capital 
possa entrar nessa fase na 

próxima atualização do Plano 
São Paulo, prevista para o dia 
9 de outubro.

O Plano São Paulo é divi-
dido em cinco fases que vão 
do nível máximo de restrição 
de atividades não essenciais 
(Fase Vermelha) a etapas 
identificadas como controle 
(Fase Laranja), fl exibilização 
(Fase Amarela), abertura par-
cial ( Fase Verde) e normal 
controlado (Fase Azul). O Pla-
no São Paulo também é regio-
nalizado, ou seja, o estado foi 
dividido em 17 regiões (com 
a Grande São Paulo dividida 
em cinco sub-regiões) e cada 
uma delas é classificada em 
uma fase. Atualmente, todo 
o estado se encontra na Fase 
3 (Amarela).

Até este momento, os es-
tabelecimentos culturais só 
funcionam na capital por meio 
de projetos drive-in [como 
cinemas drive-in, em que as 

pessoas permanecem dentro 
de seus carros] ou por ativida-
des online.

Protocolos
Cada setor elaborou seu 

próprio protocolo de reaber-
tura, que foi analisado e apro-
vado pela Vigilância Sanitária 
Municipal. Entre algumas das 
medidas sanitárias aprovadas, 
o protocolo determina o uso 
de máscara obrigatório e um 
distanciamento mínimo de 
1,5 metro entre os assentos. 
Haverá também limite de ca-
pacidade.  Além disso, as fi las 
e os locais serão demarcados. 
Os funcionários com suspeita 
de infecção por covid-19 [a 
doença provocada pelo novo 
coronavírus] serão afastados 
e orientados a cumprir iso-
lamento e a fazer o teste de 
RT-PCR [que identifi ca o vírus 
ativo].

Fonte: Agência Brasil
Edição: Liliane Farias

•CULTURA

Museu Lasar Segall em fevereiro, quando foi aberta exposição que 
deveria fi car em cartaz até maio mas foi suspensa devido à pandemia



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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•SAÚDE

Pandemia, isolamento, 
quarentena... São tempos di-
fíceis, com pessoas adoecen-
do, convalescendo. Famílias 
perdendo entes queridos, sem 
sequer poder se despedir... 
Nesse cenário, não são só os 
cuidados para evitar ou tratar 
a Covid 19 que importam, 
mas também o atendimento 
psicológico a vítimas e seus 
parentes. 

Na Vila Clementino, a Uni-
fesp está desenvolvendo di-
versos projetos voltados a es-
ses cuidados. A universidade, 
que já fazia atendimento em 
grupos de luto, agora tem até 
um grupo para atendimento 
online em Terapia de Luto 
para parentes de vítimas do 
novo coronavírus.  

A Unidade de Interven-
ção à Família e Comunidade 
(Unifac) da Escola Paulista de 
Enfermagem (EPE/Unifesp) - 
Campus São Paulo tem vagas 
abertas para atendimentos 
de grupo de luto terapêutico 
voltado a pessoas em situação 
de perda por covid-19.

Os(as) interessados(as) 
devem realizar inscrição pelo 
e- mail: luto.covid19.unifesp@
gmail.com, para agendar aten-
dimento on-line.

Isolamento social
Já o Laboratório de Neuro-

biologia da Pineal da Unifesp 
está recrutando voluntários 
de ambos os sexos, maiores 
de idade e que estejam per-
manecendo em casa para 
participar de pesquisa sobre 
os impactos do distanciamen-
to social na saúde mental e 
ritmicidade biológica.

O projeto tem como obje-
tivo estudar efeitos do distan-

ciamento social nos desfechos 
em humor, ansiedade e estres-
se e a efetividade de recomen-
dações na prevenção desses 
sintomas (medidas protetivas 
básicas e recomendações 
voltadas para a promoção de 
saúde mental e manutenção 
da organização circadiana).

Os(as) voluntários(as) res-
ponderão três questionários 
on-line sobre como têm se 
sentido e suas rotinas durante 
o período do distanciamen-
to social. Após o primeiro 
questionário, serão enviadas 
recomendações de como 
se manter saudável duran-
te esse momento, e os(as) 
voluntários(as) poderão ava-
liar tais recomendações nos 
próximos questionários, que 
serão preenchidos depois de 
duas e quatro semanas.

Interessados(as) devem 
acessar bit.ly/3csqXHz.

Esportes coletivos
E como está o cotidiano 

dos atletas habituados a jo-
gar em times? O Laboratório 
Interdisciplinar em Fisiologia e 
Exercício (LAIFE/Unifesp) de-

seja avaliar o sono e o humor 
de atletas de esportes coleti-
vos durante esse período tão 
difícil de nossas vidas.

Serão avaliados atletas de 
categorias de base e profi ssio-
nais de esportes coletivos de 
todo o estado de São Paulo. 
Acredita-se que, minimamen-
te, os trabalhos físicos estão 
sendo realizados, mas com o 
isolamento os treinos técnicos 
e táticos não são possíveis.

A pesquisa é totalmente 
on-line via link do Google 
Forms. Se você que é atleta 
ou conhece alguma equipe ou 
membro de comissão técnica, 
entre em contato: 11 98391-
5491 / jorge.tavares@unifesp.
br / 12 98110-1429 / diniz.iago@
unifesp.br / 11 98398-2704 / 
brunsfrbsilva@gmail.com.

Drogas e violência
O Departamento de Psico-

biologia da Unifesp convida 
voluntários para pesquisa com 
objetivo de avaliar os refl exos 
da quarentena e do isolamen-
to social devido à pandemia 
por covid-19 sobre compor-
tamentos de violência e uso 

Unifesp tem grupo de luto para quem 
perdeu familiares na luta contra Covid19

de substâncias psicoativas 
(como por exemplo: bebidas 
alcoólicas, derivados do taba-
co, maconha ou outras). 

Para participar basta, é 
preciso ter mais de 18 anos. 
Não é necessário ser usuário 
de algum tipo de substância 
psicoativa! O questionário on-
-line é totalmente anônimo e 
tomará cerca de 5 minutos do 
seu tempo. Clique aqui para 
acessá-lo. Mais informações: 
silva.ingrid@unifesp.br.

Saúde mental
O Laboratório de Neuro-

biologia da Pineal da Unifesp 
está recrutando voluntários 
de ambos os sexos, maiores 
de idade, que residam em 
São Paulo (capital) e este-
jam estejam permanecendo 
em casa para participar de 
pesquisa sobre os impactos 
do distanciamento social na 
saúde mental e ritmicidade 
biológica.

O projeto tem como ob-
jetivo encontrar maneiras de 
estar melhor preparados e 
munidos de mais informação 
para diminuir as consequên-
cias do distanciamento social 
na saúde mental. Além disso, 
avaliar quais são as recomen-
dações mais importantes para 
quem está passando por tal 
situação. Voluntários devem 
usar um actígrafo, aparelho 
semelhante a um relógio de 
pulso que registra tempe-
ratura corporal, atividade 
locomotora e luminosidade 
ambiental e preencher um 
diário on-line por 45 dias.

Interessados(as) devem 
entrar em contato via e-mail 
pinealemelatonina@gmail.
com.

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

PABX: (11) 5072-2020
WhatsApp: (11) 5072-2020; 
                  
CNPJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6

DIRETOR ADMINISTRATIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

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

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

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

Impressão: Gráfica OESP

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



25 DE SETEMBRO DE 2020PÁG. 06

•ELEIÇÕES 2020

Propaganda eleitoral começa dia 27, 
mas na tv apenas em 9 de outubro

No domingo, 27 de setem-
bro, as ruas podem ganhar ca-
valetes e bandeiras, a internet 
passa a ter anúncios impulsio-
nados por políticos nas redes 
sociais e buscadores (sites não 
podem, exceto aqueles de parti-
dos e dos próprios candidatos) e 
também por meio de panfl etos, 
anúncios em jornais e revistas. 
Já a propaganda eleitoral em 
rede de rádio e tv começa ape-
nas em 9 de outubro.  A propa-
ganda eleitoral é importante 
no processo de decisão de voto 
- seja para conhecer quem são 
os candidatos e seus números, 
como também para ter acesso 
às ideias e propostas de cada 
um deles. 

Mas o excesso costuma ir-
ritar eleitores. Por isso mesmo, 
vale lembrar que nas redes so-
ciais é possível defi nir as confi gu-
rações de preferências de anún-
cios para não receber em seus 
murais a publicidade eleitoral.

Também será permitido o 
envio de mensagens por apli-
cativos como WhatsApp e 
Telegram, mas o eleitor pode 
também recusar e, se houver 
insistência, denunciar o abuso. 
As candidaturas, aliás, precisam 
pedir autorização para o envio, 
nesses casos. 

Proibições
Não pode haver propagan-

da em locais de uso comum, 
particulares, como instituições, 
shopping centers, lojas, escolas, 
templos, clubes etc. 

Pelas vias públicas, a propa-
ganda não pode ser afi xada em 
postes de iluminação pública 
e de sinalização de tráfego; 
árvores e jardins localizados em 
áreas públicas; muros, cercas e 
tapumes divisórios e em equipa-
mentos urbanos como viadutos, 
passarelas, pontes e paradas de 
ônibus.

 Em ambientes particulares, 
como sua própria casa, é pos-
sível colocar uma propaganda 
do candidato que não exceda o 
tamanho de 0,5m2. Nos carros, 
o adesivo pode ocupar o para-
-brisas traseiro (microperfura-
do) ou em outras posições, até 
50cm x 40cm. Não pode haver 
pagamento em troca da coloca-
ção desses adesivos, sejam em 
casas ou veículos. 

Showmícios são proibidos, 
mas pode haver carros de som. 
É permitida a realização de co-
mícios e a utilização de apare-
lhagem de sonorização fixa e 

trio elétrico entre 8 e 24 horas, 
com exceção do comício de en-
cerramento da campanha, que 
poderá ser prorrogado por mais 
duas horas.

O uso de alto-falantes ou 
amplifi cadores de som é admi-
tido entre 8 e 22 horas, mantida 
a distância de, pelo menos, 200 
metros de hospitais e casas de 
saúde, escolas, igrejas, bibliote-
cas públicas e teatros quando 
em funcionamento, além de 
tribunais e sedes dos Poderes 
Executivo e Legislativo.

Também é proibida a dis-
tribuição de brindes - seja uma 
camiseta com o número do can-
didato ou qualquer outro item 
que contenha ou não a propa-
ganda expressa. Candidatos já 
foram condenados, no passado, 
por, por exemplo, distribuírem 
medalhas religiosas. 

O telemarketing, ou seja, 
telefonemas para fazer propa-
ganda do candidato, também 
é proibido. 

Propaganda negativa
Com a força das redes so-

ciais, os eleitores também pre-
cisam fi car atentos. É possível 
elogiar seu candidato, mas o 
impulsionamento de posts ou 
conteúdos que não pelo próprio 
ou seu partido, são proibidos. 
Fazer críticas também é possí-
vel, desde que não extrapole o 
limite da liberdade de expressão 
e represente propaganda nega-
tiva a um candidato ou partido.  
Não pode haver, por exemplo, 

IMÓVEIS
CLASSIFICADOS

IMÓVEIS - VENDA OPORTUNIDADE 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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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

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 

pedido para não votar em de-
terminado candidato. 

Vale lembrar que atitudes 
como essa além de garantirem 
direito de resposta ao candi-
dato podem gerar multa aos 
eleitores. Em agosto, um eleitor 
de Sorocaba foi condenado a 
pagar multa de 5 mil reais por 
publicar, em redes sociais, con-
teúdo ofensivo a pré-candidatos 
a vereador e prefeito.

Vendo Apto
Planalto Paulista

(11) 9 8973-6711
Com Eduardo

C
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 5
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92

1

2 dorm. Com armários, WC social,  
sala em L, cozinha,  quarto e wc de 
empregada,  com área de serviço,

 80 metros de Área Útil 
Condomínio R$ 700 

SÓ R$ 380 MIL

GANHE R$ 99 
POR HORA
VOCÊ GOSTA DE REMÉDIO?

...
VOCÊ GOSTA DE CAFÉ?

...
VOCÊ GOSTA DE DINHEIRO?

 ...

MICRO FRANQUIA
9 6313-8187
2275.7304


