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A cidade de São Pau-
lo já poderia ter aberto 
museus - como o MAC 
Ibirapuera, na foto - bi-
bliotecas, cinemas, tea-
tros, casas de espetáculos 
e outros espaços cultu-
rais, pois se manteve por 
mais de quatro semanas 
na fase amarela do Plano 
São Paulo de retomada 
das atividades. Mas, a Pre-
feitura resolveu que só 
liberaria a abertura desses 
equipamentos quando 
a capital fosse classifica-
da na fase verde, o que 
deve acontecer ainda nes-
sa sexta, 9 de outubro. 
Os protocolos já foram 
assinados, determinando 
regras para a reabertura 
- entre elas, de que não 
poderá haver atividades 
com público em pé. Con-
fi ra detalhes na  P����� 6

Espaços culturais reabrirão

Micheluccio está de volta! 
Tradicional pizzaria paulistana 
entrega em toda Vila Mariana
Página 4
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Site reúne dez anos 
de notícias e edições

Não são apenas os jor-
nais diários brasileiros que 
mantêm na internet um 
amplo acervo para pes-
quisa por internautas. O 
site do Jornal São Paulo 
Zona Sul, reformulado há 
duas semanas, mantém 
reproduções de suas edi-
ções impressas semanais 
desde 2008. São cerca de 
700 edições que podem 

ser acessadas dentro do 
próprio site e também na 
plataforma  Issuu, que reú-
ne publicações do mundo 
todo. Mas, os leitores ain-
da podem ir além e fazer 
pesquisas por palavras 
chaves, descobrir matérias 
antigas publicadas no pró-
prio site - desde 2010. Uma 
década do site que ago-
ra está com atualizações 

diárias, sempre alguma 
notícia nova sobre Vila Ma-
riana, Saúde, Jabaquara, /
cursino Campo Belo e ou-
tros distritos e bairros da 
zona sul paulistana. Para 
receber as edições sema-
nais por WhatsApp, salve 
nosso número: 11 5072-
2020 - e enviar uma mensa-
gem. Saiba mais em www.
jornalzonasul.com.br

Hospital da Vila Santa 
Catarina vai atender para 
cirurgias bariátricas pelo SUS 

Foto: Cecília Bastos/USP Imagens
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•EVENTO

Snoopy e turma estão no 
Dia das Crianças do Plaza Sul 

A alegria e amizade exis-
tentes no mundo do Snoopy 
e sua turma acabam de che-
gar ao Plaza Sul Shopping. 
No ano em que as tirinhas 
do famoso Charlie Brown e 
seu Beagle celebram 70 anos, 
toda família pode se divertir 
e relembrar as histórias do 
personagem, apresentando 
esse clássico infantil aos pe-
queninos.

Durante esse mês das 
crianças, até 18 de outubro, 
serão promovidas ações di-
gitais e presenciais para en-
treter o público. Vale lembrar 
que o Shopping está abrindo 
todos os dias, das 12h às 20h

Uma das atrações será a 
possibilidade de tirar fotos 
e interagir com os persona-
gens impressos em 2D, tor-
nando a experiência ainda 
mais divertida.

Para incentivar a interação 
digital, haverá também ações 
no ambiente virtual. Ao aces-
sar as redes sociais do Plaza 
Sul, os internautas podem 

•ELEIÇÕES 2020

Horário eleitoral começa e 
campanha deve “aquecer”

Com a pandemia de Covid, 
quarentena e consequente 
adiamento das eleições - que 
acontecerão nos dias 15 de 
outubro, com eleições para 
prefeito e vereadores, e 29 de 
novembro, em segundo turno 
para o cargo executivo - muita 
gente sequer sabe que vai às 
urnas esse ano. Outros, des-
conhecem os nomes dos can-
didatos. Nesse cenário, as ruas 
da região ainda estão calmas e 
bem vazias de propaganda.

Mais do que isso, as próprias 
redes sociais e outros canais 
de propaganda para os candi-
datos continuam com pouco 
destaque para as candidaturas. 

A tendência, entretanto, é 
de que a campanha se aqueça 
na próxima semana, já que o 
horário eleitoral gratuito nas 
redes abertas de tv e rádio de-
vem  O horário eleitoral relati-
vo ao primeiro turno segue até 
o dia 12 de novembro. 

A propaganda em bloco, 
que, desde as Eleições de 2016, 

é apenas para os candidatos ao 
cargo de prefeito, será veicu-
lada de segunda a sábado. Na 
rádio, os horários serão das 7h 
às 7h10 e das 12h às 12h10. Na 
televisão, os programas serão 
exibidos das 13h às 13h10 e das 
20h30 às 20h40.

Além do horário eleitoral 
gratuito, há a reserva de 70 
minutos diários, inclusive aos 
domingos, para a propaganda 
de candidatos em inserções 
de 30 e 60 segundos durante 
a programação, sendo 60% do 
tempo diário (42 minutos) para 
os candidatos ao cargo de pre-
feito e 40% (28 minutos) para 
os candidatos ao cargo de ve-
reador.

As inserções podem ocorrer 
das 5h à 0h, conforme as re-
gras do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). A divisão do tempo 
para cada partido em 2020 é 
feita com base em um cálcu-
lo da representação da sigla 
no Congresso Nacional, pre-
vista na Resolução do TSE no 

23.610/2019. Do total, 10% são 
divididos igualmente entre os 
partidos e coligações e 90% são 
divididos proporcionalmente 
ao número de representantes 
na Câmara dos Deputados. No 
caso de coligação, leva-se em 
conta o resultado da soma do 
número de representantes dos 
seis maiores partidos.

A lei proíbe a veiculação de 
propaganda que possa degra-
dar ou ridicularizar candidatos.

Será permitida a veiculação 
de entrevistas com candidato 
e de cenas externas nas quais 
ele, pessoalmente, divulgue as 
realizações de governo ou da 
administração pública, falhas 
administrativas e defi ciências 
verifi cadas em obras e serviços 
públicos em geral, mas é proi-
bido transmitir, na propaganda 
eleitoral gratuita imagens de 
realização de pesquisa ou qual-
quer outro tipo de consulta po-
pular de natureza eleitoral em 
que seja possível identifi car o 
entrevistado.

fazer download de diversas 
atividades lúdicas e criativas 
como dobraduras e dese-
nhos para colorir.

As crianças também podem 
interagir com os personagens 
por meio de um aplicativo de 
realidade aumentada com 
molduras e stickers (fi guri-
nhas) do Snoopy e seus ami-
gos, tirar selfi es e fotos ainda 
mais fofas. Informações e di-
cas úteis de como cuidar de 
um bicho de estimação fa-
zem parte da ação.

Responsável pelo marke-
ting da Aliansce Sonae, rede 
que administra o Plaza Sul 
desde o ano passado, Ana 
Paula Niemeyer diz que Snoo-
py traz uma gostosa sensa-
ção de nostalgia e remete 
à infância, com um convite 
para as pessoas de todas as 
idades para curtir a alegria 
dos momentos em família e 
com amigos.

“O Snoopy é um grande 
sucesso, muito querido e ad-
mirado por adultos e crian-
ças de todo o mundo. Esta 
ação reforça a vocação dos 
nossos shoppings de propor-
cionar experiências de lazer 
e entretenimento para toda 
a família, oferecendo ativa-
ções presenciais e também 
no ambiente online”, conta a 
executiva.

Snoopy e sua turma são 
parte de uma das mais popu-
lares e infl uentes tirinhas do 
planeta. Criada pelo cartu-
nista norte-americano Char-
les Schulz, em outubro de 
1950, as tirinhas “Peanuts” 
chegaram a ser publicadas 
em 2.600 jornais no mundo 
todo e alcançaram mais de 
355 milhões de leitores em 75 
países, sendo traduzida para 
mais de 21 idiomas.

Fica na Praça Leonor Kau-
pa, 100 – Jardim da Saúde.
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5511941114000&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/horario-eleitoral-comeca-e-campanha-deve-aquecer/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511964436634&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511941117474&text=Oi%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20Zona%20Sul...


09 DE OUTUBRO DE 2020 PÁG. 03

•RELIGIÃO

São Judas abre inscrições para quem quer 
participar de novena e missas do Padroeiro

Em São Paulo, as igrejas fo-
ram autorizadas a receber os 
fi éis novamente para as cele-
brações, no mês de Junho de 
2020, após fi carem fechadas 
desde o dia 21 de Março, de-
vido à pandemia da Covid-19. 

Mas, grandes eventos con-
tinuam proibidos na capital e 
festas como a do padroeiro 
no Santuário de São Judas, na 
divisa entre Saúde e Jabaqua-
ra, atrai mais de 200 mil fi éis 
todos os anos. Já houve anos 
em que a festa atingiu marcas 
de 400 mil fi éis em um único 
dia, ultrapassando o santuário 
nacional de Aparecida do Nor-
te em 12 de outubro.

Para garantir segurança 
aos fiéis e evitar aglomera-
ções, o Santuário de São Ju-
das está abrindo inscrições 
tanto para quem quiser parti-
cipar presencialmente da No-
vena que antecede a Festa do 
Padroeiro quanto as próprias 
missas no dia 28 de outubro.

Mas, importante destacar 
- todas as celebrações terão 
transmissões ao vivo pela in-
ternet. Assim, especialmente 
grupos de risco, devem evitar o 
comparecimento e privilegiar o 
acompanhamento online.  

A Novena preparatória 
para a Festa de São Judas 
Tadeu acontece de 18 a 26 
de Outubro e vai lembrar e 
valorizar “práticas que estão 
sendo muito úteis em tempos 
de pandemia: os Sacramen-
tais”. O tema da Novena será: 
“São Judas Tadeu nos conduz 
às fontes da Espiritualidade 
Sacramental” com o lema: 

“Se alguém tem sede, venha 
a mim!” (Jo 7,38).

Os Sacramentais são a re-
citação do Terço ou o Santo 
Rosário, a oração de Novenas 
ou Tríduos, peregrinações, as 
bênçãos, as Adorações Euca-
rísticas, etc..

Como em anos anteriores, 
haverá três horários diários 
para acompanhar a novena, 
todos os dias. 

Às 15h, presencial. Depois,  
16h, novena online, especial-
mente gravada com as famí-
lias do Santuário, penas via 
Youtube. E às 19h30, haverá 
novena presencial* e transmi-
tida via Youtube

Só poderão participar da 
novena presencial os fiéis 
que fi zerem inscrição prévia. 
No site jornalzonasul.com.br 
é possível encontrar os links 
para a inscrição e também 
para o canal de youtube e 
redes sociais do Santuário 
de São Judas, para quem for 
acompanhar a novena pela 
internet. 

Outra diferença é que 
neste ano não haverá Livro 
da Novena impresso, mas o 
documento em PDF estará 
disponível gratuitamente na 
internet. 

De acordo com os organi-
zadores, a Novena será uma 
bela celebração, separada da 
Santa Missa, com o acendi-
mento das 9 velas do Lucer-
nário, escuta e oração com a 
Palavra de Deus, meditações 
sobre os Sacramentais, súpli-
cas de intercessão, orações e 
cantos a São Judas Tadeu.

Vésperas e 28 Maior
No dia 27 de Outubro, uma 

terça-feira, às 15h, haverá 
missa solene à Comunhão dos 
Santos, seguida do Canto da 
Ladainha de São Judas Tadeu, 
fazendo memória do caminho 
feito pela Novena. E no dia 28 
de Outubro, dia do Padroeiro, 
também só poderão parti-
cipar de uma das Missas no 
Santuário os fi éis que tiverem 
feito inscrições prévias.

O Santuário informa que o 

objetivo é tomar todas as me-
didas possíveis para oferecer 
este momento especial aos 
devotos com toda a seguran-
ça possível. Haverá distribui-
ção de álcool gel e orientação 
para seu uso permanente du-
rante as celebrações, distan-
ciamento entre os fiéis com 
a demarcação dos bancos, 
de 1,5 m entre as pessoas, 
na igreja nova (maior e mais 
espaçosa), onde as Santas 
Missas estão sendo celebra-
das, redução da capacidade, 
uso de máscara etc.

A Paróquia também está 
sugerindo aos fieis que par-
ticipem de missas em dias 
anternativos - antes ou depois 
do 28 de outubro. De qual-
quer forma, é preciso fazer 
inscrição prévia no site www.
saojudas.org.br. O site tam-
bém traz outras informações 
da programação completa. 

Av. Jabaquara, 2682. Infor-
mações pelo telefone: 3504 
– 5700; ou por email secreta-
ria@saojudas.org.br
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Micheluccio: história de amor
à pizza que começou há 54 anos

A história da origem da 
pizza pode até ter diferentes 
versões, mas o mundo todo 
concorda que foram os ita-
lianos que aprimoraram e es-
palharam essa que é uma das 
delícias mais consumidas no 
mundo. E, aqui em São Paulo, 
sem dúvidas, a capital mais 
italiana do Brasil, a tradição 
se transformou em sabor, ca-
pricho no preparo e... milhares 
de fãs, de todas as origens. 

Entre os milhões de des-
cendentes que ajudaram a 
construir a cidade e deixar 
marcas da cultura na cidade, 
não dá para deixar de falar da 
história de Afonso Pascoal. Ele 
desembarcou por aqui pouco 
antes da Segunda Guerra Mun-
dial, vindo da capital da pizza 
mundial: Nápoles. 

Ele ainda exercia sua função 
como padeiro, quando conhe-
ceu a imigrante portuguesa que 
se tornaria sua esposa, dona 
Assunção. Afonso transmitiria 
sua paixão, seu dom e todo 
seu conhecimento aos três 
fi lhos: Miguel, João e Manuel. 

Coube a Miguel a missão 
de aproveitar esse talento 
montando a primeira pizzaria, 
em 1966, na Rua da Consola-
ção: em homenagem ao “Mi-
guelzinho”, nascia a Miche-
luccio! A fama da massa logo 
correu a cidade e a casa que 
fi cava em frente ao Cine Belas 
Artes, tornou-se um ponto de 
encontro de famílias e grupos 
de amigos. 

Depois, ao longo das dé-
cadas fi nais do século XX, al-
gumas filiais foram abertas 
na cidade, mas a família dos 
fundadores terminou impos-
sibilitada de manter o nome.

Até que recentemente 
Marcus Paschoal, fi lho de Mi-

guel, decidiu resgatar a verda-
deira tradição da Micheluccio 
na capital paulista e implantou 
uma unidade na Aclimação e 
outra no Morumbi. 

Sabores clássicos, daqueles 
que os clientes mais antigos se 
recordam, até montagens 
originais estão no cardápio, 
com uma característica em 
comum: a massa caprichada e 
leve, fermentada por 72 horas 
e com molho especial feito 
a partir de tomates italianos 
fresquíssimos. No total, são 43 
sabores, entre opções salga-
das e doces, que harmonizam 
com os diversos vinhos da 
carta bem elaborada da casa.

O tradicional e delicioso 
Pão de Calabresa é uma das 

opções de entradas e o menu 
ainda traz Calzones e até Pi-
zzas Veganas.

50% de desconto
Para pedidos online, a 

Micheluccio tem aplicativos 
disponíveis tanto no Google 
Play quanto na AppleStore, 
que está oferecendo 50% de 
desconto no Primeiro Pedido.

Nele também é possível 
conferir todos os sabores dis-
poníveis.  

A Micheluccio tem duas 
unidades:

• UNIDADE ACLIMAÇÃO
Rua Pedra Azul, 610
Tel.: 11 5082-3650
• UNIDADE MORUMBI
Av. Giovanni Gronchi, 5461, 
Tel.: 11 3773-5252

Marinara e Luca: dois destaques do cardápio GattoFiga Pizza Bar

Se precisar sair 
de casa, use máscara.

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.

Redobre  
os cuidados

Sabores clássicos como a Margherita fi guram no cardápio 
ao lado de novidades como a pizza M&Ms® com Nutella® 

https://www.instagram.com/seugoisoficial/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=295099
https://jornalzonasul.com.br/micheluccio-historia-de-amor-a-pizza-que-comecou-ha-54-anos/


Casas de repousoOdontologia
Estética e Saúde

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

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Munici-
pal da Saúde, disponibilizará à 
população, a partir da segunda 
quinzena de outubro, o Progra-
ma de Combate à Obesidade. O 
programa prevê a realização de 
cirurgias bariátricas nos hospi-
tais municipais Gilson de Cássia 
Marques de Carvalho (na Vila 
Santa Catarina, Zona Sul) e no 
Hospital Vereador José Storo-
polli (na Vila Maria, Zona Norte).

 O programa prevê 60 aten-
dimentos mensais, sendo 30 em 
cada hospital. A iniciativa inclui 
avaliação pré-operatória, cirur-
gia e acompanhamento pós-
-operatório. O programa conta-
rá com o investimento mensal 
aproximado de R$ 1 milhão.

 A obesidade mórbida teve 
um aumento importante de 
sua prevalência ao longo dos 
últimos anos, tanto no Brasil 
quanto em outros países do 
mundo. Ela também é um dos 
fatores de risco da covid-19.

 Combate à Obesidade 
Para o combate à obesidade, 

a Área Técnica de Saúde Nu-
tricional da rede municipal de 
Saúde trabalha em programas e 
ações para promover a melhoria 
das condições nutricionais da 
população, com o objetivo de 
reduzir os impactos da má nu-
trição na saúde e na qualidade 
de vida das pessoas.

 Dentre esses programas 
desenvolvidos na rede pública 
municipal, destaca-se a Educa-
ção Alimentar Nutricional para 
Promoção à Saúde, referencia-
da pela Organização Municipal 
da Saúde.

 Trata-se de uma parceria 
entre as Secretarias Municipais 
da Saúde e da Educação, com 

o objetivo geral de “promover 
educação alimentar e nutricio-
nal de escolares da Rede Pública 
Municipal de Educação de São 
Paulo”.

As ações começam pelo de-
senvolvimento de uma aborda-
gem integral, capaz de prevenir 
e tratar agravos nutricionais 
como: subnutrição, obesidade, 
doenças crônicas não transmis-
síveis, entre outras, além da 
avaliação e monitoramento da 
condição nutricional dos alunos 
e estímulo à prática de atividade 
física.

Na primeira fase do progra-
ma, realizada na região Leste 
de São Paulo, foram avaliados 
2.214 indivíduos, dos quais 35% 
das meninas e 30% dos meninos 
apresentaram excesso de peso.

 Foram desenvolvidas ações 
de educação nutricional e pro-
moção de hábitos alimentares 
saudáveis com o público ava-
liado, atualmente em curso. O 
projeto está em processo de 
expansão para outras regiões 
do município.

Antigo Hospital
Santa Marina

O Hospital Vila Santa Cata-
rina começou o atendimento 
à população em 2015, como o 
primeiro de alta complexidade 
da rede municipale estima-se 
que  2,6 milhões de pessoas.

O atendimento no local foi 
iniciado após um longo pro-
cesso que envolveu a compra, 
reforma e equipagem do antigo 
hospital particular Santa Marina. 
A ideia de aquisição e reativação 
do hospital, fechado pela inicia-
tiva privada em 2011, foi uma 
sugestão da comunidade local.

O nome do novo hospital, 
também escolhido pela comu-
nidade, homenageia o médico 
pediatra Gilson de C. Marques de 
Carvalho, um dos idealizadores do 
Sistema Único de Saúde no Brasil, 
morto em 2014, aos 68 anos.

O hospital foi ofi cialmente 
inaugurado em dezembro de 
2015, mas desde junho a unida-
de já prestava  atendimentos. 
O hospital conta com 30 leitos 
de Clínica Médica e oito de UTI 

Hospital da Vila Santa Catarina 
terá cirurgias bariátricas pelo SUS

Adulto, para retaguarda da UPA 
Vila Santa Catarina. 

Conta também com materni-
dade, com três salas no centro 
obstétrico, três salas de parto 
natural, pronto-socorro obsté-
trico com três consultórios, três 
leitos de observação, 11 leitos na 
UTI Neonatal (um de isolamen-
to), 12 leitos na Unidade de Cui-
dados Intermediários (oito con-
vencionais e quatro canguru), 
vacina, cartório, enxoval (Rede 
Cegonha) e triagens (neonatal, 
orelhinha e coraçãozinho).

O equipamento tem ainda 
com Banco de Sangue, Unida-
des de Terapia Intensiva adulta 
e neonatal. A estimativa é que 
a unidade realize, por ano, 14 
mil internações. Também es-
tão disponíveis serviços como 
laboratório de patologia clínica 
e cirúrgica, hemodinâmica, 
ecocardiografia, endoscopia, 
exames por imagem (radiologia, 
ultrassonografia, tomografia 
computadorizada e ressonância 
magnética) e diálise.

O Hospital ainda disponibi-
liza vários serviços de diagnós-
tico como laboratório clínico 
e imagem (endoscopia, ultras-
sonografia, ecocardiografia, 
tomografi a computadorizada e 
ressonância nuclear magnética), 
ambulatórios de especialidades 
clínicas, oncologia e cirurgia, 
além de internação para pa-
cientes pediátricos e adultos. 
São realizados cerca de 18 mil 
atendimentos por mês.

O Ambulatório do Progra-
ma de Transplantes (APT) do 
novo hospital tem capacidade 
para realizar três mil atendi-
mentos mensais de triagem, 
acompanhamento pré e pós-
-transplante.

https://jornalzonasul.com.br/hospital-da-vila-santa-catarina-tera-cirurgias-bariatricas-pelo-sus/
https://jornalzonasul.com.br/eurolimpe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511982666838&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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•CORONAVÍRUS

Prefeitura vai anunciar reabertura de 
equipamentos culturais na cidade

Embora os índices nos últi-
mos dias ainda estivessem ainda 
oscilando, a expectativa é de 
que a cidade de São Paulo seja 
classifi cada para a fase Verde do 
Plano São Paulo de retomada 
dasatividades. A maior expecta-
tiva é com relação às atividades 
culturais - embora elas já estives-
sem autorizadas pelo Governo 
Estadual, com a estabilização 
da capital na fase amarela por 
período maior do que quatro 
semanas, a Prefeitura decidiu 
que a liberação só aconteceria 
com a chegada da fase verde.

A classifi cação depende do 
fechamento do número de no-
vos casos e internações, entre 
outros fatores, como o índice 
de transmissão registrado na 
cidade. A última classificação 
do Plano foi apresentada há um 
mês, em 11 de setembro, e como 
todo o Estado estava em fase 
amarela, o Governo anunciou 
que a nova atualização só seria 
divulgada em 9 de outubro. 

As mudanças ainda não são 
tão expressivas - bares e restau-
rantes, por exemplo, continuam 
podendo funcionar somente 
até 22h. Há expectativa de que 
a Prefeitura apresente um pla-
no para a liberação do uso de 
calçadas por restaurantes que 

CLASSIFICADOS
IMÓVEIS - VENDA OPORTUNIDADES AVISOS E EDITAIS

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 

INFORMAÇÕES
(11) 2577-2981 

(11) 99820-7497

VENDO SALA 
COMERCIAL

50m2 de Área Útil, 2 banheiros, 1 vaga 
de garagem, torre única, portaria 24h 
Localização: Rua Fiação da Saúde

próximo ao metrô Saúde

R$ 220.000,00

SALÃO DE BELEZA 
COMPLETO - PASSO

Com clientela - há 8 anos                      
Rua Ibituruna, 166 - Saúde 

QUEM VÊ 
COMPRA! 
NÃO TEM 

IPTU!
PRONTO 

PARA 
TRABALHAR!

Ótimo Ponto -  Contrato Indeterminado de 
1 Salário Mínimo Mensal - Valor a Combinar  

 95905-7464 - VICENTE

Com 2 cadeiras Takara Belmont Seminovas 
- Divisória - Porta de Vidro - Porta de Aço  

- DVD - TV - Geladeira - Lavatório moderno 
- Banco de Espera com 4 Assentos

- Climatizador de Ar Marca Ventisol Seminovo 
- Cômoda de Guardar Toalhas - 2 Espelhos 

- 2 Consoles de Madeira  c/ Gaveta - 1 Cama 
de Campanha junto com Armário de Cozinha 

- Banheiro c/ Chuveiro

já tinham a autorização para 
ocupar esse espaço com mesas. 
Não será permitida, entretanto, 
a permanência de pessoas em 
pé ou ocupação por grandes 
grupos, entre outras regras.

Agora, a maior expectativa, 
na verdade, é pela retomada, 
ainda que parcial, de atividades 
culturais. Bibliotecas, cinemas, 
museus, casas de espetáculos e 
outros espaços culturais devem 
finalmente ser autorizados a 
funcionar, desde que com o 
público sentado e respeitando 
distanciamento. 

Com o público em pé, só 
serão permitidas após 28 dias 
consecutivos da região na fase 
verde.

Protocolos
Outro indicativo de que a 

mudança de classifi cação deve 
ocorrer na capital e em outros 
pontos do Estado é que no 
dia 24, o prefeito Bruno Covas 
assinou protocolos setoriais 
que defi nem as regras para a a 
reabertura de cinemas, teatros, 
espetáculos, bibliotecas, mu-
seus, galerias e equipamentos 
multiculturais na cidade de São 
Paulo. 

A reabertura também será 
possível para outros tipos de 
eventos com público senta-
do e que não gerem aglome-
ração, tais como seminários, 

workshops e palestras.
A capital paulista está na 

fase amarela do Plano São Pau-
lo desde o dia 26 de junho e já 
poderia ter aberto essas ativida-
des. No entanto, por recomen-
dação da Vigilância Sanitária 
Municipal, o prefeito decidiu 
adiar a reabertura desses es-
tabelecimentos culturais na 
cidade somente para quando a 
capital estiver na Fase 4 (Verde). 

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 capacidade.  
Além disso, as fi las e os locais 
serão demarcados. 

Os funcionários com suspei-
ta de infecção por covid-19 [a 
doença provocada pelo novo 
coronavírus] serão afastados e 
orientados a cumprir isolamen-
to e a fazer o teste de RT-PCR 
[que identifi ca o vírus ativo].

Pesquisa realizada em to-
das as regiões do país e di-
vulgada no dia 8 de outubro 
mostrou que 66% das pessoas 
têm a intenção de participar 
de ao menos uma atividade 

EMPREGOS

ORAÇÃO

C L A S S I F I C A D O SC L A S S I F I C A D O S

Comunicamos o extravio da impressora fiscal tipo ECF IF, 
marca SIGTRON, modelo PRINT PLUS-FS 315, fabricação 00801354. 

Auto Peças Castro – 60.644.408/0001-28

 Comunicamos o extravio da impressora fiscal tipo ECF IF, 
marca DARUMA AUTOMACAO, modelo FS 600, fabricação 

DR0207BR000000097397. Auto Peças Castro – 60.644.408/0001-28
 Comunicamos o extravio da impressora fiscal tipo ECF IF, 

marca DARUMA AUTOMACAO, modelo FS 600, fabricação 
DR0207BR000000118172. Auto Peças Castro – 60.644.408/0001-28

AUTO PEÇAS CASTRO  -  CNPJ  60644408/0001-28

EXTRAVIO

Prayer to Saint exPedite
St. Expedite honored by the gratitude of those who have invoked 

thee at the last hour and for pressing cases, we pray thee to obtain 
from the all powerful goodness of God, by the intercession of 

mary Immaculate, ( today or such a day) the grace we solicit with 
all submission to the Divine Will. Amen. J.V.S.

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 à 

Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

Edital de convocação para a fundação 
da Ong, Instituto RAFA- Instituto de 

Reabilitação e Apoio as Famílias Autistas, 
que será fundada no dia 01/06/2019 às 
13:00 hrs, na rua; Dr. Nestor Alberto de 

Macedo, 117 - V Sto Estéfano,
São Paulo - SP.
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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 à 

Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção.  E.R.T.
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cultural após a flexibilização 
das medidas de restrição im-
postas devido à pandemia de 
covid-19. No entanto, entre 
aquelas que pretendem fazer 
as atividades, 46% ainda não se 
sente seguro em realizá-las. Os 
dados são da pesquisa “Hábi-
tos culturais pós pandemia e 
reabertura das atividades cul-
turais”, realizada em conjunto 
pelo Itaú Cultural e Datafolha.

A preferência entre aque-
les que fariam alguma ativi-
dade cultural é por eventos 
em lugares abertos, sendo 
que 84% respondeu que faria 
atividades nesses espaços. 
No caso de locais fechados, a 
dificuldade deverá ser maior 
para atrair público, já que 56% 
disse que não participaria de 
atividades nestas condições.

Museu Lasar Segall é um dos equipamentos fechados desde março
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