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A Prefeitura autorizou a 
retomada de aulas presen-
ciais para turmas de Ensino 
Médio - jovens de 14 a 17 
anos, em média - nas redes 
municipal, estadual e par-
ticular. Já para alunos da 
Educação Infantil e Ensino 
Fundalmental, continuam 
permitidas apenas as ati-
vidades extracurriculares 
e de reforço no ambiente 
da escola. Para os estu-
dantes do Ensino Médio, 
entretanto, a retomada 
será voluntária e o ensino 
online deve permanecer 
para aqueles estudantes 
que não quiserem ir à es-
cola. A Prefeitura alega 
que a maioria das cidades 
europeias que retomaram 
as aulas presenciais assis-
tiram a um aumento expo-
nencial dos casos de Covid 
19 registrados. .  Página 3

Ensino Médio pode retomar aulas dia 3

Culinária indiana tem sabores 
exóticos e atrai turistas a 
restaurantes na região do Paraíso
Página 4
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Museu Lasar Segall 
continua fechado

Em tempos de elei-
ções, muitos eleitores se 
empolgam com promes-
sas de candidatos sobre 
a execução ou conclusão 
de obras. Mas, muitas 
delas acabam ficando na 
gaveta. No site do Jornal 

SP Zona Sul, que reúne 
reportagens há mais de 
uma década, é possível 
buscar por algumas delas, 
relendo matérias publi-
cadas nesse período de 
obras como a Operação 
Água Espraiada, as linhas 

de metrô Lilás e Ouro, 
entre outras. Basta usar 
palavras chaves relacio-
nadas a essas promes-
sas no campo de busca 
disponível no novo site. 
Sa iba  mais  em www.
jornalzonasul .com.br

Foto: Governo do Estado/Divulgação
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Centro Forense na V. Mariana 
terá recursos da Volkswagen por 
violações a Direitos Humanos

Reportagens resgatam  
eternas promessas

Embora haja autoriza-
ção para que as institui-
ções de cultura abram 
as portas, várias opta-
ram por ainda manter 
apenas atividades online. 
O Museu Lasar Segall, 
da Vila Mariana, está fa-
zendo, por exemplo Per-
cursos Temáticos, como 
o que avaliará a obra 
Eternos Caminhantes, 
em live nesse sábado, 
24 de outubro. Página 4  

Museu  Lasar Segall
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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 

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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•HISTÓRIA

Centro de Antropologia na Vila Mariana 
recebe recursos pagos pela Volkswagen 
por violação de Direitos Humanos 
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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

•SAÚDE

Hospital na Vila Clementino homenageia 
profi ssionais da saúde com “BatSinal”

A Volkswagen do Brasil as-
sumiu, na quarta-feira (23/9), 
o compromisso de destinar 
R$ 36,3 milhões a ex-traba-
lhadores da empresa presos, 
perseguidos ou torturados 
durante o governo militar 
(1964-1985) e a iniciativas de 
promoção de direitos huma-
nos e difusos, entre os quais 
estão os trabalhos realizados 
pelo Centro de Antropologia 
e Arqueologia Forense (CAAF) 
da Unifesp, que será contem-
plado com R$ 4,5 milhões. “É 
com o compromisso público 
e ético com os direitos hu-
manos que o CAAF/Unifesp 
recebe esta parte derivada do 
processo contra a Volkswa-
gen pelas violações graves 
de direitos humanos que a 
empresa cometeu, juntamen-
te com agentes do Estado, 
durante os anos de Ditadura 
no Brasil”, declara o coorde-
nador do CAAF, Edson Teles.

A disponibilização dos re-
cursos foi firmada por meio 
de um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC), com os 
Ministérios Públicos Fede-
ral (MPF), do Estado de São 
Paulo (MP/SP) e do Traba-
lho (MPT), encerrando três 
inquéritos civis, em trâmite 

desde 2015, que identifi caram 
a colaboração da Volkswagen 
com o aparato repressivo do 
governo militar.

“A indicação do CAAF/
Unifesp, pelos partícipes do 
acordo, para receber parte 
do recurso da indenização re-
vela um reconhecimento, por 
parte de vários segmentos 
da sociedade, do papel que 
a universidade, em especial o 
CAAF, vem desempenhando 
na produção acadêmica e o 
seu compromisso com a me-
mória, a verdade e a justiça 
no Brasil; seja por meio da 
realização de pesquisas refe-
rentes ao período da ditadura, 
como também no período da 
democracia. Para a Unifesp 

este reconhecimento legiti-
ma o trabalho do CAAF como 
referência na produção de 
dados e análises para subsi-
diar a sociedade brasileira no 
combate à violação de direi-
tos humanos”, afi rma Raiane 
Assumpção, pró-reitora de 
Extensão e Cultura.

Desde 2014 o CAAF tra-
balha na análise dos rema-
nescentes ósseos de presos 
políticos encontrados na Vala 
Clandestina de Perus, des-
coberta em 1990. “Recebe-
mos, na Unifesp, 1.049 caixas 
contendo aproximadamente 
remanescentes ósseos de 
quase 1.500 indivíduos. Até 
o momento, analisamos e 
encaminhamos para extra-

ção genética de DNA (etapa 
fi nal do processo de identifi -
cação), amostras ósseas de 
750 indivíduos. Uma parte do 
valor obtido com a ação do 
Ministério Público e entidades 
de denúncia das violações 
ocorridas será destinado ao 
término da análise dos esque-
letos principais, assim como 
ao trabalho de reassociação 
de ossos que se encontram 
misturados nas caixas recebi-
das”, explica Teles.

Outro montante será des-
tinado ao financiamento de 
novas pesquisas relacionadas 
a colaboração de empresas 
na estrutura de repressão 
política e de violação de di-
reitos da Ditadura. “A ideia é 
contratar pesquisadores para 
analisarem documentos da 
época, arquivos originais das 
empresas, entrevistar teste-
munhas e produzir relatórios 
que possam subsidiar narra-
tivas comprometidas com o 
direito de acesso à verdade 
e à memória sobre o passado 
de violência estatal”, fi naliza 
o coordenador.

Por Paula Garcia/Unifesp/ 
Com informações da Asses-

soria de Comunicação do Mi-
nistério Público Federal SP.

O Hospital do Servidor 
Público Estadual de São Paulo 
(HSPE) iniciou em 16 de outu-
bro e segue até o dia 22 a pro-
jeção do símbolo “Med-Sinal” 
no alto do prédio do ambu-
latório de especialidades. 
A imagem, desenhada pelo 
quadrinista Danyael Lopes, 
faz referência ao “Bat-Sinal” 
dos quadrinhos e utiliza a 
máscara cirúrgica como sím-
bolo heroico inestimável para 
os profi ssionais médicos, cujo 
dia foi comemorado  18 de 
outubro, domingo.

“Desde o início, os médi-
cos atuaram na linha de frente 
cedendo suas patentes de 
especialistas, se dispondo a 
compor plantões na Unidade 
de Terapia Intensiva [UTI], 
enfermarias e demais setores. 
Aprenderam juntos sobre a 
doença, estudaram proto-
colos, treinaram cada etapa 

com uma dedicação que ja-
mais será esquecida. Essa 
pandemia trouxe mais união 
ao corpo clínico”, declarou a 
diretora técnica do HSPE, Dra. 
Kátia Antunes.

Mesmo com a queda gra-
dual de casos de COVID-19, 
ainda é necessário manter 
constantes campanhas de 
prevenção contra a doença. 
A estabilidade da contamina-
ção no Estado de São Paulo 

ainda precisa da adesão de 
todos os municípios. Até que 
a vacina esteja disponível, o 
uso de máscara é imprescindí-
vel, além da higienização das 
mãos para barrar a prolifera-
ção do novo vírus.

“Uma ação de destaque 
não somente para mostrar a 
importância do uso da más-
cara, mas por ser um símbolo 
heroico para todos que estão 
trabalhando diretamente na 

luta contra a Covid-19. O Insti-
tuto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual [Ia-
mspe] permanece reforçando 
todos os critérios preventivos 
para oferecer segurança aos 
usuários na retomada das 
consultas ambulatoriais”, 
explicou o Dr. Wilson Pollara, 
superintendente do Iamspe.
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Eleitor pode usar e-título 
para votar ou justifi car voto

Nas eleições de 2020, os 
eleitores podem e devem 
optar pelo e-titulo, que é um 
título de eleitor disponível 
por aplicativo de celular e que 
substitui o título de papel na 
hora de votar. 

Disponível gratuitamente, 
o e-Título poderá ser usado 
pelos eleitores para obter 
informação sobre a seção de 
votação. É muito importante 
que o eleitor confirme esse 
dado antes de sair de casa no 
dia da eleição. Como houve, 
por uma questão logística, a 
agregação de seções eleito-
rais, alguns eleitores foram 
transferidos temporariamen-
te de seção. A informação 
também pode ser conferida 
no site www.tre-sp.gov.br.

O e-Título ainda auxiliará 

os eleitores faltosos para 
justifi car a ausência às urnas 
nos dias 15 e 29 de novembro, 
primeiro e segundo turno, 
respectivamente.

 No dia da eleição, quem 
estiver fora de seu domicílio 
eleitoral deverá utilizar o sis-
tema Justifi ca Brasil – contido 
no aplicativo - para justifi car 
a falta. O sistema vai detec-
tar, por meio de recursos de 
georreferenciamento, se o 
eleitor realmente está fora do 
município onde deveria votar. 

No primeiro turno de vo-
tação, aliás, a justifi cativa de 
ausência só será possível pelo 
e-Título. Diferentemente de 
outras eleições, neste ano 
não serão instaladas mesas 
receptoras de justifi cativa no 
primeiro turno no Estado.

•ELEIÇÕES 2020

•EDUCAÇÃO

Volta às aulas presenciais no Ensino Médio 
será voluntária, a partir de 3 de novembro

Em entrevista coletiva na 
tarde de quinta, 22, o secretá-
rio municipal de saúde, Edson 
Aparecido, apontou que o 
retorno às aulas presenciais 
pode provocar grande cresci-
mento do número de casos de 
Covid 19. Foram apresentados 
números e gráfi cos indicando 
grande crescimento de trans-
missão da Covid na França, 
Espanha e Inglaterra.

A partir dessa base, o pre-
feito Bruno Covas explicou 
que a prefeitura optou por 
não liberar a volta das aulas 
presenciais para crianças de 
Educação Infantil e Ensino 
Municipal, que continuarão 
com as aulas à distância e só 
poderão ir à escola para ativi-
dades extracurriculares ou de 
reforço. Já os alunos do Ensi-
no Médio serão autorizados 
a frequentar a sala de aula, 
a partir de 3 de novembro - 
terça-feira após o feriado de 
Finados. 

Vale destacar, entretanto, 
que o retorno é facultativo e 
as famílias que optarem por 
não enviar seus fi lhos à escola 
não serão penalizadas com 
faltas. As escolas também 
podem optar em retomar ou 
manter a unidade operando 
apenas com aulas online e, 
aquelas que decidirem reabrir 
suas portas deverão manter 
as aulas online para aque-
les alunos que preferirem se 
manter em casa. 

“A autorização vale para 
as três redes - municipal, esta-
dual e particular. É voluntária 
e deve seguir os protocolos já 

estabelecidos”, disse o prefei-
to, durante a coletiva. 

Ele ainda apontou que 
as primeiras providências na 
retomada deverão ser o aco-
lhimento aos alunos e uma 
avaliação para que seja pos-
sível acompanhar a situação 
dos alunos nessa retomada. 

Segundo a Prefeitura, essa 
avaliação não terá caráter 
punitivo ou de reprovação e 
servirá para traçar um diag-
nóstico, em termos de apren-
dizagem, e assim planejar 
um programa de reforço e 
recuperação, junto com o 
calendário escolar, a partir de 
dezembro.

O prefeito ainda informou 
que haverá outra entrevista 
coletiva, no dia 19 de novem-
bro - para anunciar a avaliação 
dos resultados dessa fase de 
abertura inicial das escolas. 

Covas ainda sugeriu que os 
jovens de Ensino Médio que 
morem com avós ou pessoas 
de grupos de risco perma-
neçam com a educação à 

distância. “Mas essa é uma 
decisão que caberá aos pais”, 
disse. O inquérito sorológico 
da Prefeitura indicou que um 
em cada quatro estudantes 
convive com idosos. 

m população idosa (25%). 
Vale ainda observar que 76% 
dos óbitos ocorridos no mu-
nicípio por covid-19 corres-
pondem a pessoas com mais 
de 60 anos. 

Decisão
Durante a coletiva, que 

contou ainda com a presença 
do secretário de educação 
Bruno Caetano, foi explica-
do que a decisão da área da 
Saúde foi baseada na parcial 
da primeira fase do Censo 
Sorológico para SARS-COV-2, 
realizada entre 1 e 29 de outu-
bro em servidores e escolares 
da Rede Municipal de Ensino 
e dos Centros da Criança e do 
Adolescente (CCAs). 

Até 29 de outubro, foram 
chamados para testagem vo-
luntária crianças do 3º e 9º ano 
(com idades de 9 e 13 anos), 

alunos do ensino médio (com 
idades entre 14 e 19 anos), 
professores e profi ssionais de 
apoio. Até 21 de outubro fo-
ram realizados 65.400 testes, 
o equivalente a 50,5%, sendo 
8.621 positivos para corona-
vírus (13,2% deste universo) 
– dado que coincide com os 
últimos resultados do Inqué-
rito Sorológico realizado na 
capital. Entre os resultados 
positivos, destacam-se crian-
ças e adolescentes, com 66% 
de proporção de positivados

A conclusão foi a indicação 
de alta taxa de escolares as-
sintomáticos (contaminados 
pelo coronavírus, mas que 
não manifestam sintomas) – 
70% – e baixa prevalência do 
vírus entre professores (7%).

A SME irá publicar uma 
instrução normativa no Diá-
rio Ofi cial do Município para 
que mais escolas municipais 
possam aderir às atividades 
extracurriculares, caso dese-
jem.  A decisão final caberá 
ao Conselho de cada escola. 

https://jornalzonasul.com.br/volta-as-aulas-presenciais-no-ensino-medio-sera-voluntaria-a-partir-de-3-de-novembro/
https://jornalzonasul.com.br/eleitor-pode-usar-e-titulo-para-votar-ou-justificar-voto/
http://simplificandosp.com.br/
https://michelucciopizzaria.com.br/
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•CULTURA

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

Lasar Segall mantém atividades 
online, sem previsão para reabrir

Por mais que a vontade de 
retomar um ritmo próximo à 
normalidade cresça dia a dia, 
ainda não é possível progra-
mar a agenda cotidiana como 
antes da pandemia. 

A Prefeitura autorizou a 
reabertura de espaços públi-
cos de cultura e arte a partir 
do ingresso da cidade na fase 
verde do Plano São Paulo de 
retomada economica. Mas, 
nem mesmo a própria Pre-
feitura já reabriu todas as 
bibliotecas, museus e centros 
culturais. 

Na região, também outro 
polo tradicional de cultura e 
conhecido por sua forte ca-
racterística de interagir com 
o público continua fechado 
para visitação.  O Museu Lasar 
Segall - localizado onde um 
dia já foi a residência e ateliê 
do artista lituano radicado 
no Brasil - informa que não 
tem previsão para retomar 
suas atividades presenciais.  A 
decisão segue orientações do 
Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram) a toda sua rede vincu-
lada, atualizadas na semana 
passada.

“O museu mantém sua 
equipe técnica atuando em 
regime de teletrabalho e 
profissionais de segurança, 
limpeza e conservação no 
local, em regime de rodízio, 
de modo a também assegu-
rar a integridade e saúde de 
suas instalações e acervos”, 
anunciou.

Também garantiu que es-
tão sendo tomadas providên-
cias para garantir que nossa 
reabertura, quando autoriza-
da, seja feita de forma segura, 
tanto para o público quanto 
para a equipe, em acordo 
com todas as medidas e pro-
tocolos requeridos. 

Mas, quem é fã do Museu 
ou mesmo quem ainda quer 
conhecer o espaço e a arte de 
Segall, vale destacar que há 
uma programação à distância, 
inclusive com programação 
de ofi cinas online. 

Outra possibilidade é pare-
ciar o acervo por meio da pla-
taforma virtual Google Arts 
& Culture, acessada gratuita-
mente no link bit.ly/3mhyTz9. 

Há ainda um recurso bem 
legal e que está disponível 
já há mais de dez anos para 
quem visita o local: os áudios 
que explicam cada uma das 
obras e foi disponibilizado on-
line, no site do próprio museu. 

Basta entrar no site mls.
gov.br e acessar o Audioguia. 
A liberação dos áudios na in-
ternet foi feita na Semana Na-
cional dos Museus, em maio, 
e permite uma verdadeira 
viagem pela obra do artista 
sem sair de casa. Os áudios 
que integram o audioguia do 
museu – que foi produzido 
em 2009 especialmente para 
a exposição de longa duração 
do acervo – está inteiramente 

disponível no site do museu.
Ao longo das imagens e 

dos áudios, há detalhes das 
linguagens e narrativas de 
Segall presentes nas obras. 
Também são feitas pausas, 
perfeitas para deixar o olhar 
se demorar um pouco mais 
em cada uma, assim como 
quando se visita o museu.

A seleção de obras abarca 
toda a vida e obra do artista 
através de suas pinturas, de-
senhos, esculturas e gravuras.

Percursos
Desde agosto, o Museu 

também vem promovendo 
“Percursos Temáticos” so-
bre a obra de Segall, ao vivo, 
online. O próximo encontro 
do ciclo, conduzido pela edu-
cadora Josiane Cavalcanti, 
acontecerá nesse sábado, 
24 e abordará o tema “Eter-
nos caminhantes: história do 
quadro“, conversando com o 
público sobre essa que é uma 
das obras mais icônicas do 
artista (foto acima). 

Para participar, é preci-
so se inscrever pelo link bit.
ly/35n2OyU. 

“Eternos caminhantes” (Lasar Segall, 1919. Óleo sobre 
tela, 138 x 184 cm. Acervo Museu Lasar Segall  —

Ibram/Ministério do Turismo)

•GASTRONOMIA

Vila Mariana tem roteiro de restaurantes indianos
Restaurantes indianos reú-

nem uma explosão de cores, 
aromas e sabores exóticos - 
muitos deles apimentados. A 
mistura de temperos intensos 
tem fãs incondicionais - mas 
muitos também buscam a culi-
nária da Índia por suas opções 
sem carne, já que no país bo-
vinos são tidos como animais 
sagrados. 

Alguns podem considerar 
uma coincidência a existên-
cia de vários endereços de 
culinária indiana na região do 
Paraíso/Vila Mariana e Paulista, 
mas a explicação mais lógica é 
de que essa região concentra 
hotéis executivos diversos e 
os restaurantes são sempre 

uma pedida concorrida entre 
turistas. 

Justamente por isso, ago-
ra na pandemia alguns deles 
sofreram com a queda de pú-
blico - mas talvez esteja aí uma 
ótima oportunidade para pedir 
em casa ou ir conferir essas 
delícias - veganas ou não. 

Um dos mais tradicionais 
é o Tandoor, que por mais de 
25 anos fi cou na Rua Raphael 
de Barros. Mas, o avanço de 
empreendimentos imobiliários 
fez com que o restaurante 
mudasse para a Rua Mario 
Amaral, 559 (fone 3885-9470). 

Fundado por um casal de 
Mumbai, o Tandoor leva o 
nome de um famoso tipo de 

forno que assa pães especiais 
- certamente uma das iguarias 
a ser conferida. 

No cardápio, há opções 
vegetarianas e outras com ca-
marão, frango, cordeiro. Uma 
boa ideia pode ser chamar à 
mesa os menus degustação. 
No Vegetarian Thali, o chef se-
leciona três pratos vegetaria-
nos, acompanhados de arroz, 
pão naan e samosa. Na versão 
não vegetariana, são escolhi-
dos um prato de frango, um 
de carneiro e um vegetariano, 
acompanhado de arroz, pão 
naan e samosa.

Outra pedida local, tam-
bém fundada por um casal 
de indianos, era o Samosa & 

Company. Só que eles saíram 
da Rua Padre Machado e fo-
ram para a Alameda Jaú, 1639 
(fone: 3063-2902), também 
região hoteleira. No cardápio,  
pratos com o famoso molho 
massala, ou temperados com 
ervas, curry e tantos outros 
temperos. A primeira dica – 
quase uma obrigação! – é cha-
mar à mesa como entrada as 
famosas samosas, que dão 
nome à casa.

Outra opção local é o res-
taurante Bawarchi, na Rua 
Humberto I nº 281, Vila Ma-
riana. Telefones 5081-4264; 
98786-4426.

Ali, o destaque vai para as 
Hot wings (coxinhas de fran-

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

go temperadas com 
especiarias indianas). 
Entre as carnes super 
temperadas, está o  
Murg Malai kabab, 
Peito de frango tem-
perado em molho 
de castanha de caju 
condimentado. Ou-
tra pedida é o Jhin-
ga Narival(Camarão 
preparado ao leite de 
coco,temperado com 
especiarias). 

Na hora da sobre-
mesa a sugestão é conhecer 
a Gulab Jamun , são bolinhos 
de leite e essência de rosas 
que podem ser servidos com 
sorvete de creme. 

Samosas, naan, arroz 
com açafrão e pratos de 

tempero exótico e picante 
são destaques em restauran-
tes indianos como o Tandoor

https://jornalzonasul.com.br/lasar-segall-mantem-atividades-online-sem-previsao-para-reabrir/
https://jornalzonasul.com.br/vila-mariana-tem-roteiro-de-restaurantes-indianos/
https://www.instagram.com/seugoisoficial/
https://www.gattofiga.com/cardapio
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=295099


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 Secretaria de Desenvol-
vimento Social do Estado de 
São Paulo inaugurou nesta 
terça-feira, 20 de outubro, a 1ª 
República de Proteção Social 
da capital paulista, no bairro da 
Vila Mariana, para os egressos 
de Comunidades Terapêuticas 
e do Cratod (Centro de Referên-
cia de Álcool, Tabaco e Outras 
Drogas).

Proteção Social
Voltada para o público mas-

culino e com capacidade para 
16 pessoas, a República de 
Proteção Social é um serviço de 
acolhimento modelo residencial 
desenvolvido na perspectiva de 
cogestão com os residentes, 
com intuito de acolher, disponi-
bilizar atendimento psicológico, 
acompanhar cursos técnicos, 
qualifi cação profi ssional e edu-
cação financeira, inserir no 
mercado de trabalho e fornecer 
atividades para o desenvolvi-
mento gradual da autonomia, 
mobilidade social e capacidade 
de autossustento.

Independência 
“Esta inauguração materiali-

za o serviço de proteção social 
de ponta a ponta a este grupo 
de pessoas com múltiplas vul-

nerabilidades sociais, visando o 
suporte para o desenvolvimen-
to da independência integral de 
cada um deles”, explicou Célia 
Parnes, Secretária de Desen-
volvimento Social do Estado de 
São Paulo, que acompanhou 
a solenidade e recepcionou os 
novos residentes da unidade.

Multidisciplinar
Contando com uma equipe 

multidisciplinar, cada unidade 

tem um Coordenador, um Psi-
cólogo, um Assistente Social e 
um Socioeducador. Além disso, 
na infraestrutura, a República 
dispõe de quartos com beliches 
e armários, sala de convivência, 
cozinha, banheirose lavanderia.

Inclusão social
“É a partir de iniciativas 

como esta que garantimos a 
inclusão social desses adultos, 
com a perspectiva de uma re-

dução gradual e substancial da 
situação de abandono e vulne-
rabilidade, além de nos aten-
tarmos e atuarmos ativamente 
para a redução nos índices de 
recaídas dos dependentes quí-
micos ao dar o apoio necessário 
para que busquem a retomada 
de seus planos de mobilidade 
social”, fi nalizou Célia Parnes. 

A República Estadual Mascu-
lina de Proteção Social - Unidade 
I fi ca na Rua Luis Góis, 656, no 
distrito da Saúde.

Luís Góis agora tem República para egressos de 
unidades de acolhimento de dependentes químicos

• ESTÉTICA

Microblanding garante 
sobrancelhas perfeitas

Sobrancelhas perfeitas, 
sem sombra de dúvidas é um 
desejo da maioria das mulhe-
res, não é “à toa” que elas têm 
o poder de levantar o olhar, 
deixá-lo muito expressivo, 
além de emoldurar o rosto.

Como é algo tão relevante, 
a preocupação é que seja algo 
muito próximo do natural, 
pouco invasivo e com o míni-
mo de dor.

E pensando nesses de-
talhes, indicamos a MICRO-
BLANDING, ela é ideal para 
quem está procurando o as-
pecto natural para os fi os!

Uma maquiagem semi-de-
fi nitiva que visa corrigir falhas 
e trazer harmonia ao olhar 
fazendo a representação de 
fi os realistas!

Traz naturalidade e sime-
tria e também é indicado ainda 
para pessoas que sofram com 
alopécia e queda de pelos.

E convenhamos, uma so-
brancelha bem definida e 
preenchida é lindaaaa, né?

Já que estamos falando em 
maquiagem semi definitiva, 
você sabia que o batom é o 
produto mais vendido dentro 
da indústria de maquiagem? 

Lábios sempre corados e 
sem a necessidade de ficar 
retocando o batom. Quem 
não tem esse desejo? 

Pois bem, com a micro-
pigmentação labial isso é 
totalmente possível. Por isso, 
micropigmentar  os lábios tor-
nou-se  o procedimento queri-
dinho das mulheres. Afi nal, é 
sobre resolver problemas, não 
é sobre tingir lábios.

Um procedimento pouco 
invasivo, que tem como obje-

tivo colorir, corrigir pequenas 
assimetrias, algumas falhas, 
da contorno da boca, disfarçar 
cicatrizes e neutralizar lábios 
arroxeados e destaque sutil 
para lábios pálidos.

Se você quer  tratar algu-
ma destas questões a micro 
labial é perfeita para você! 

Estar bela 24horas por dia 
por dois anos. 

Conta pra mim se você 
nunca sonhou em acordar to-
dos os dias com aquele glow 
nos lábios?.

Podologia

Foto: Instituto Butantan

Avenida Lacerda Franco, 1343
Atendimento: (11) 3341-0304

Whatsapp: (11) 96320-9076
@vincibeautycare_estetica

site: vincibeautycare.com

https://jornalzonasul.com.br/luis-gois-agora-tem-republica-para-egressos-de-unidades-de-acolhimento-de-dependentes-quimicos/
https://jornalzonasul.com.br/microblanding-garante-sobrancelhas-perfeitas/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511941117474&text=Oi%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511941114000&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511964436634&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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•ESPECIAL CORONAVIRUS

Vereadores aprovam renda 
emergencial de R$ 100

Pesquisa mostra comércio mais confi ante
O Índice de Confi ança do 

Empresário do Comércio 
(Icec), medido pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), cresceu 10,5% em ou-
tubro e alcançou 103,1 pon-
tos, voltando ao patamar de 
otimismo (acima de 100 pon-
tos) após seis meses.

No comparativo anual, 
no entanto, houve queda de 
15,1%. Segundo a CNC, a quarta 
alta mensal consecutiva aju-
dou o indicador a recuperar 
um total de 36,5 pontos des-

de junho, quando registrou 
a pior pontuação da série.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, destacou a 
percepção cada vez mais oti-
mista dos comerciantes, prin-
cipalmente com a proximida-
de das festas de fi m de ano. 
“Mesmo no contexto de pan-
demia, as perspectivas são de 
melhor desempenho do vare-
jo no último trimestre, que 
será favorecido pelo aumen-
to do faturamento com datas 
como a Black Friday e o Na-
tal”, afi rmou Tadros, em nota.

Os principais subíndices 
do Icec registraram cresci-
mento, com destaque para o 
referente à satisfação dos co-
merciantes com as condições 
atuais (+27,9%), que chegou a 
71,9 pontos – o terceiro avan-
ço seguido do item, após cin-
co meses de quedas intensas. 
O indicador, contudo, ainda 
está 25,4% atrás do nível ve-
rifi cado em outubro de 2019.

Em relação à economia, os 
empresários do comércio se 
mostraram 37,7% mais satis-
feitos do que em setembro.

AssociAção cAsA dA FAmíliA
cNPJ 08.608.749/0001-28

BAlANço PATRimoNiAl dos EXERcícios 
FiNdos Em (Em REAis)

AssociAção cAsA dA FAmíliA
cNPJ 08.608.749/0001-28

AssociAção cAsA dA FAmíliA
cNPJ 08.608.749/0001-28

dEmoNsTRAção dAs mUTAçÕEs do PATRimÔNio
 líQUido FiNdos Em 31 dE dEZEmBRo 

dE 2018 E 2019 (Em REAis)

AssociAção cAsA dA FAmíliA
cNPJ 08.608.749/0001-28
dEmoNsTRAção do sUPERÁViT

 dos EXERcícios FiNdos Em (Em REAis)

As demonstrações contábeis 
completas com as notas 

explicativas e o relatório dos 
auditores estão à disposição 

dos associados e demais 
interessados na sede da entidade”

AssociAção cAsA dA FAmíliA
cNPJ 08.608.749/0001-28

dEmoNsTRAção dos FlUXos dE cAiXA 
dos EXERcícios FiNdos Em (Em REAis)

A Câmara Municipal de São 
Paulo aprovou em segunda e 
defi nitiva votação na Sessão 
Extraordinária desta quinta-
feira (22/10), o PL (Projeto de 
Lei) 620/2016, do Executivo, 
que trata da renda emergen-
cial. 

O projeto foi aprovado por 
45 votos favoráveis, dois con-
trários e recebeu uma emen-
da coletiva dos vereadores. 
Agora o Projeto de Lei segue 
para redação fi nal da CCJ 
(Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Partici-
pativa), na próxima segun-
da-feira (26/10), antes de ser 
encaminhado para sanção do 
prefeito.

O projeto de lei foi apre-
sentado em 2016, ainda pelo 
então prefeito Fernando Ha-
ddad, mas voltou à discussão 
agora por conta da neces-
sidade de contribuir para a 
renda de famílias vulneráveis, 
devido à pandemia de Covid. 
O projeto  institui a Renda 

Básica de Cidadania — RBC e 
o Fundo Municipal da Renda 
Básica de Cidadania - FMRBC

Após a votação do PL, os 
vereadores aprovaram uma 
emenda assinada por todos 
os parlamentares da Casa. 
O dispositivo estabelece a 
Renda Básica Emergencial na 
capital paulista, que autori-
za a Prefeitura de São Paulo 
a conceder um benefício de 
R$ 100 por mês, pelo período 
de três meses, para auxiliar a 
população mais vulnerável da 
capital paulista.

O pagamento do valor será 
feito para as pessoas cadas-
tradas até 30 de setembro 
de 2020 no Programa Bolsa 
Família, do governo federal.  
Também serão benefi ciados 
os trabalhadores ambulan-
tes inscritos no programa 
“Tô Legal” e que possuem o 
TPU (Termo de Permissão de 
Uso). 

De acordo com a lideran-
ça do governo na Câmara, a 
expectativa da Renda Básica 
Emergencial na capital paulis-
ta é benefi ciar 480 mil famí-
lias, que representam mais de 
1,3 milhão de munícipes. Os 
gastos são estimados entre 
400 e 500 milhões de Reais 
e serão custeados pelo Te-
souro Municipal. O benefício 
será concedido para todos os 
integrantes do mesmo grupo 
familiar, independentemente 
da idade.

Para família monoparen-
tal, formada por um dos pais 
e os fi lhos, será pago R$ 200 
para a mãe ou para o pai 
responsável. O mesmo valor 
também será concedido para 
cada pessoa com defi ciência 
integrante de um grupo fami-
liar contemplada na propos-
ta, exceto para o munícipe 
que recebe o BPC  (Benefício 
de Prestação Continuada). 

Sessão dessa quinta, 22, contou com votação virtual

https://jornalzonasul.com.br/vereadores-aprovam-renda-emergencial-de-r-100/
https://jornalzonasul.com.br/pesquisa-mostra-comercio-mais-confiante/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511963209076&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...

