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A pioneira casa de apoio 
às mulheres vítimas de vio-
lência doméstica no país 
fica na Vila Mariana. Ali, a 
Casa Eliana de Grammond 
funciona há 30 anos, aten-
dendo mulheres que não 
precisam apenas de um 
serviço de segurança públi-
ca ou saúde, mas um apoio 
completo para que consi-
gam autonomia para sair do 
ambiente de violência em 
que, muitas vezes, vivem 
por anos a fio. Apesar de as 
denúncias de violência do-
méstica terem povoado o 
noticiário durante a quaren-
tena, com famílias passan-
do mais tempo em casa, os 
atendimentos nessas casas 
foram reduzidos. Por isso, 
é importante divulgar os 
diversos endereços existen-
tes na zona sul paulistana 
para atendê-las. Página 3

Mulheres têm rede de apoio local

Tiramisú, Mille Foglie, Canoli, 
PannaCota... As sobremesas 
italianas são um show à parte
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Parques menores 
reabrem no sábado

SMCDH/Divulgação

Temporada de chuvas requer 
atenção para o acondicionamento, 
horário e destinação do lixo

A vizinhança vinha se 
queixando - por que os 
parques menores perma-
necem fechados, mesmo 
durante os dias úteis? 
Mas, agora a Prefeitu-
ra anunciou que a partir 
desse sábado, 31/10, to-
dos os 108 parques da 
cidade estarão de portas 
abertas no horário nor-
mal de funcionamento. 
Entre eles, os Parques 
da  Conceição ( foto) , 
Nabuco, Chuvisco, Casa 
Modernista. Página 4  
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M E I O A M B I E N T E

Lixo pode agravar enchentes
O mês de outubro está ter-

minando e o volume de chuvas 
registrado na cidade de São 
Paulo já ultrapassou a média 
histórica em cerca de 30%.

Previsões de institutos me-
teorológicos, aliás, têm indica-
do que a temporada de chuvas 
será realmente mais intensa, 
até o mês de março. 

Os temporais provocam a 
formação de pontos de ala-
gamento em diversos bairros 
porque a cidade foi, ao longo 
do século XXI, impermeabi-
lizada. Ou seja, toda a cida-
de foi coberta por asfalto, os 
córregos foram soterrados e 
as casas também deixaram 
de ter jardins, espaços livres 
concretados. 

Mas, esse cenário se agrava 
por conta da falta de cuidado 
de parcela da população com 
seu próprio lixo. 

Em tempos de pandemia, 
com as pessoas passando 
ainda mais tempo em casa e 
produzindo mais resíduos, é 
essencial que esses resíduos 
tenham o encaminhamento 
correto. 

A Prefeitura estima que a 
limpeza das milhares de bocas 
de lobo e poços de serviço da 
capital poderia ser reduzida 
em um terço se as pessoas 
destinassem corretamente 
seus resíduos. 

Sempre que há pontos de 
alagamento na capital ou o 
volume de água das chuvas faz 
transbordarem córregos e pis-
cinões, são comuns as imagens 
de garrafas pet acumuladas e 
boiando. 

A pergunta que �ca é - de 
onde veio esse material? 

Em córregos, bueiros ou 
piscinões, deveria haver ape-
nas folhagens e galhos que 
caíram das árvores, terra, po-
luição por fuligem. Mas, o lixo 
descartado incorretamente 
acaba sendo levado para os 
bueiros pela enxurrada.

No verão passado, depois 
de fortes chuvas, o Rio Tietê 
levou para o interior de São 
Paulo mais de 100 toneladas 
de lixo que foram levadas da 
capital e outras cidades da re-
gião metropolitana e se espa-
lhou por mais de 100 quilôme-
tros. Os resíduos apareceram 
nas margens do rio, quando as 
águas baixaram.

Lixeiras
O primeiro erro e que é mi-

nimizado por muitos cidadãos 
é descartar pequenos resíduos 
pelas ruas: papel de bala, bi-
tucas de cigarro, embalagens 
de plástico. 

Há papeleiras e lixeiras es-
palhadas pela cidade, por par-
ques e mesmo em ambientes 
privados de uso coletivo como 
centros comerciais, cinemas 
etc. Mas, também não pode 
servir de explicação o fato de 
não encontrar um recipiente 
desses para descartar os resí-
duos. 

Nesse caso, guarde  a bituca 
junto ao plástico do seu maço 
de cigarros ou o papel de bala 
na bolsa. O ideal, aliás, é levar 
um pequeno recipiente com 
tampa, na bolsa ou no bolso, 
para guardar esses descartes. 

Depois do início da quaren-
tena, a quantidade de resíduos 
varridos nas ruas da capital 
diminuiu, por conta da menor 

circulação de pessoas. Mas em 
setembro já foi maior que em 
muitos meses do ano passado,  
ultrapassando 8 mil toneladas 
recolhidas pela varrição e 1400 
toneladas removidas de bocas 
de lobo.

Entulho
Até o limite de 50 quilos e 

devidamente ensacados em 
recipiente resistente, é possível 
descartar pequenas sobras de 
consertos domésticos no lixo 
comum. 

A melhor alternativa, entre-
tanto, é levar o entulho para 
ecopontos. Há 105 deles, es-
palhados por toda capital. Lá, 
os moradores podem deixar 
até um metro cúbico por dia, 
gratuitamente. Os ecopontos 
abrem inclusive aos �nais de 
semana e feriados.  Para con-
ferir o endereço de cada um, 
acesse:  bit.ly/34ud�4.

Nos ecopontos, a média de 
resíduos recolhida é de 30 mil 
toneladas por mês. 

Cata bagulho
 Os ecopontos, aliás, não 

recebem só entulho, ou seja, 
sobras de material de cons-
trução. Ali, também é possível 
descartar sobras de jardina-
gem - folhas, galhos e troncos 
de pequenas podagens, tam-
bém no limite de um metro 
cúbico por dia - e os chamados 
“bagulhos”, ou seja, móveis 
velhos e quebrados, colchões, 
estofados e outros itens do-
mésticos sem uso.

Além do ecoponto, a cidade 
conta com outro serviço útil 
para descartar esses itens de 
forma correta e legal - a ope-

Participe, discuta, reflita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consci-
ência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação final de resí duos. Esta página 
conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte 
e destinação final de resíduos domiciliares e de saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 
das 32 Subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação 
ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

ração cata bagulho. Nas datas e 
horários pré estabelecidos em 
cada rua, passa uma equipe 
da Prefeitura recolhendo esses 
itens, de forma gratuita.

Mas, atenção: é preciso se-
guir o calendário e os horários 
estabelecidos da operação 
para não incorrer em crime 
ambiental. Para saber os horá-
rios e datas na rua onde mora, 
acesse: cutt.ly/CgWCfdi.

Vale lembrar que também 
o abandono de veículos pelas 
vias públicas prejudica o es-
coamento das enxurradas e é 
um crime ambiental passível 
de multa acima de R$ 16 mil 
para o proprietário.

Respeite o 
horário

Outra situação grave é o 
desrespeito ao horário correto 
para deixar os resíduos em via 
pública, para a coleta tradicio-
nal ou seletiva. 

Nas zonas sul e leste da ci-

dade, esses serviços são presta-
do pela concessionária Ecour-
bis Ambiental. O importante é 
saber qual o dia e horário que 
a coleta domiciliar tradicional 
ou a coleta seletiva são pres-
tados em sua rua para que os 
sacos de lixo sejam posiciona-
dos na via pública no máximo 
duas horas antes. 

Especialmente quando há 
previsão de chuvas, se os sacos 
forem deixados com muita 
antecedência, podem ser ata-
cados por animais, rasgados 
ou mesmo levados pela en-
xurrada. 

Vale ainda ressaltar que 
nesses tempos de pandemia, 
o ideal é usar até dois terços 
da capacidade do saco de lixo, 
que deve ser reforçado. 

Para saber o horário em que 
o serviço de coleta é prestado, 
basta acessar o site https://
www.ecourbis.com.br/coleta/
index.html e indicar o CEP 
desejado.

Coleta seletiva
A importância de estimu-

lar a coleta seletiva em meio 
urbano vai além do reapro-
veitamento do material plás-
tico que compõe esse tipo de 
embalagem.

É comum, em cenas de ala-
gamentos e enchentes, ver gar-
rafas pet boiando na água da 
chuva. Mas, como elas foram 
parar ali? A mesma pergunta 
vale quando se fala no excesso 
de plástico nos rios, mares e 
oceanos, por exemplo.  Os re-
síduos só vão parar em pontos 
de alagamento ou na natureza 
porque não foram correta-
mente descartados - ou seja, 
porque o material foi deixado 
em horário ou local errados. 

Assim, separar e encami-
nhar para a coleta seletiva 
itens feitos de plástico e outros 
materiais como papel, vidro e 
metal  é essencial para impedir 
que poluam ou prejudiquem o 
�uxo da água das chuvas. 

QualQuer resíduos, reciclável ou não, Que é 
incorretamente descartado pode contribuir para 
alagamentos na cidade durante período de chuvas

Descarte de óleo e lixo no ralo provoca entupimentos de rede
Defender a preservação 

ambiental, já se sabe, não é 
exclusivamente preocupar-se 
com a conservação da fauna, 
�orestas e oceanos - embora 
a atenção deva ser com todo o 
planeta e suas formas de vida.

A ação em meio urbano é 
fundamental. A destinação 
correta de resíduos sólidos 
contribui para mostrar a inter-
relação dos recursos naturais 
com a vida atribulada das 
cidades. 

E dentro de casa já há muito 
que podemos fazer. Uma pre-
ocupação doméstica essencial 
para evitar problemas em toda 
a cidade é com o despejo de 
resíduos pela tubulação. Jo-
gar óleo na pia ou nos ralos 
e descartar cabelos, fraldas 
e absorventes, entre outros 
rejeitos pelo vaso sanitário 
não compromete apenas o 
encanamento do imóvel, mas 
a tubulação da cidade.

Um litro de óleo pode con-
taminar até 25 mil litros de 
água. Isso porque suas subs-
tâncias não se dissolvem na 
água e, quando despejadas nos 
cursos d’água, causam descon-
trole do oxigênio e a morte de 
peixes e outras espécies. Em 
contato com o solo, há conta-
minação e mais sujeira.

E mais: ao lançar o óleo de 
cozinha na pia, vaso sanitário 
ou ralo, o resíduo acumula-se 
nas paredes dos canos e retém 
outros materiais que passam 
pelo local. Além de entupi-
mentos, haverá “infarto” do 
sistema de esgoto com sérios 
problemas para manutenção 
das redes e custos mais altos 
para fazer consertos e repa-
ros, sem falar nos impactos 
causados ao trânsito, com 
interdições para que o serviço 
possa ser executado. 

Os custos do tratamento de 
água também aumentam e a 

limpeza urbana

solução está na consciência e 
reciclagem do óleo.

É possível acumular o que 
sobrou em garrafas pets e levar 
nos postos de reciclagem que 
dão um destino adequado ao 
material e evitam sérios pro-
blemas para sua casa e ao meio 
ambiente.

No caso de bares e restau-
rantes, por exemplo, o certo 
é que os estabelecimentos 
tenham a caixa retentora de 
gordura instalada, assim como 
estabelecido pela ABNT (As-

sociação Brasileira de Normas 
Técnicas). O equipamento 
é responsável por separar o 
óleo e a gordura do restante 
do esgoto, e precisa ser limpo 
regularmente para melhor 
funcionamento.

E não se esqueça, lugar de 
lixo é no lixo. Evite jogar fral-
das descartáveis, bitucas de 
cigarro, restos de alimentos, 
absorventes ou qualquer outro 
material no vaso sanitário, pias 
ou ralos. Toda a sujeira volta 
para sua casa, provoca entu-

pimentos e traz mais prejuízos 
para o meio ambiente e sua 
família. do meio ambiente e 
limpeza urbana. 

Esses pequenos pecados 
cotidianos, que passam des-
percebidos na rotina de mui-
tas casas, como se vê, têm 
um custo elevado, causam 
incômodos excessivos a todos 
e prejuízo para toda a infraes-
trutura de coleta e tratamento. 
Causam inclusive o transbor-
damento de esgoto dentro de 
casa, quando o entupimento 
ocorre nos canos do imóvel, 
ou na rua, quando o lixo blo-
queia as tubulações de coleta.

Estima-se que há quatro 
pedidos por hora, só na cidade 
de São Paulo, relacionados ao 
entupimento de encanamen-
tos.

Vale destacar: produtos de 
higiene pessoal, como coto-
netes, �o dental, absorventes 
e fraldas descartáveis, são 

“rejeitos” e  devem ser des-
cartados no lixo comum, não 
recicláveis. O óleo usado em 
frituras pode ser encaminha-
do para uso em projetos es-
peciais por meio de entidades 
que fazem esse trabalho, como 
a Triangulo (triangulo.org.
br), em estações existentes em 
supermercados ou em alguns 
escritórios da própria Sabesp, 
concessionária de águas e 
esgotos que atende a capital .

Separe o óleo em garrafas 
pet vazias, quando estiver frio, 
e vá armazenando. Depois, 
encaminhe para essas entida-
des ou leve a um dos escritó-
rios regionais da Sabesp. 

Na zona Sul Paulistana, há 
os seguintes endereços: - Rua 
Antonio Marcondes, 81 - Ipi-
ranga;- Rua Gama Lobo, 1600 
- Ipiranga;  Av. dos Imarés, 633 
- Moema;  Rua dos Anapurus, 
1.835 - Moema;  Alameda San-
tos, ,1.919 - Cerqueira César.
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Propaganda eleitoral: o 
que é ou não permitido?

A propaganda eleitoral é 
uma importante ferramenta 
para que o eleitor possa co-
nhecer os candidatos, suas pro-
postas e memorizar o número 
do candidato escolhido para 
ser digitado na urna. Mas, ela 
segue uma série de regras para 
evitar excessos e abuso do po-
der econômico, além de - nesse 
ano de 2020 - garantir a prote-
ção do eleitor com relação à 
transmissão do coronavírus. 

De acordo com o Tribunal 
Regional Eleitoral, é permiti-
da a distribuição de material 
gráfico (folhetos, adesivos, 
volantes e outros impressos), 
realização de caminhadas, 
carreatas e passeatas, até as 
22 horas do dia que antece-
de a eleição, lembrando que 
todo o material impresso de 
campanha deve conter a iden-
tifi cação do responsável pela 

confecção e de quem contra-
tou o material, com CNPJ ou 
CPF, bem como a tiragem.

Também é lícita a realiza-
ção de comícios e reuniões, 
em local aberto ou fechado, 
desde que com aviso prévio às 
autoridades e evitando aglo-
merações. Também pode ser 
feito uso alto-falantes, entre 
8h e 22h, desde que distantes 
a pelo menos 200 metros das 
sedes dos Poderes Públicos, 
quartéis, hospitais, escolas, 
bibliotecas, igrejas e teatros. 
A lei também admite o uso 
de aparelhagem de som fixa 
em comícios, das 8h às 24h, 
prorrogável até as 2 horas da 
manhã no comício de encerra-
mento de campanha.

Quer conhecer mais re-
gras? Confira a reportagem 
completa em nosso site - jor-
nalzonasul.com.br

•ELEIÇÕES 2020•SEGURANÇA

Zona Sul tem rede de apoio gratuita para 
mulheres vítimas de violência doméstica

Tristes e chocantes notícias 
nos relatam: a violência conta 
a mulher aumentou durante a 
quarentena. Com mais tempo 
de convivência em ambiente 
doméstico, muitas companhei-
ras passaram a ser atacadas 
por seus companheiros. Mas, 
essa realidade nem sempre se 
refl ete nas estatísticas, porque 
muitas vítimas deixam de re-
gistrar queixas ou de procurar 
atendimento.

Para mostrar que há uma 
rede de apoio e orientação 
que pode prevenir essas situa-
ções e mudar a história criando 
um fi nal feliz para essas mulhe-
res, a Secretaria  Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania 
(SMDHC) implementou ações 
para reforçar o suporte às víti-
mas de violência doméstica na 
cidade de São Paulo. 

Vale destacar que na zona 
sul de São Paulo há vários ende-
reços em funcionamento para 
atendimento. Uma das mais 
conhecidas é também a mais 
antiga na cidade e pioneira no 
país nesse tipo de trabalho - 
a casa Eliane de Grammond 
(foto), na Vila Mariana.

Ampliação
A cidade ampliou, em ju-

nho, os canais de entrada de 
denúncias promovendo a ca-
pacitação de 60 atendentes do 
Disque 156 para o atendimen-
to sensibilizado nessa área. 
Em complemento à rede de 
abrigos da capital, composta 
por três unidades da SMDHC 
e outras cinco sob administra-
ção da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social (SMADS), foi instituído 
um auxílio hospedagem às mu-

lheres que precisarem deixar 
suas casas por risco iminente.

 Dados do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública aponta-
ram redução de 27,2% no nú-
mero de queixas de mulheres 
por lesão corporal dolosa ao 
190, no segundo trimestre, 
quando a maior parte dos es-
tados decretaram medidas de 
isolamento. No estado de São 
Paulo a redução foi de 23,5%. A 
nota técnica do Fórum sobre 
Violência Doméstica Durante a 
Pandemia, de 27 de julho, con-
siderou a queda um indicativo 
de que as mulheres podem ter 
encontrado dificuldades em 
denunciar a violência sofrida 
neste período, por conta do 
isolamento social.

 Os serviços voltados para 
as mulheres vítimas de vio-
lência doméstica da SMDHC 
da cidade de São Paulo regis-
traram uma redução de 51%, 
na procura por atendimento, 
comparada à média de 2.345 
atendimentos realizados nos 
três primeiros meses do ano. 
Embora a partir de junho te-
nha havido uma retomada 
gradativa até o patamar acima 
de 2 mil casos registrados em 
julho e agosto, a SMDHC refor-

ça a divulgação dos serviços 
de proteção à mulher, que 
seguem em prontidão.

 A SMDHC considera impor-
tante alertar que as mulheres 
que se encontram sob ameaça 
devem buscar ajuda pelo 156 
ou seguir diretamente às uni-
dades que atuam como portas 
de entrada no atendimento 
destes casos. A cidade conta 
com a maior rede de atendi-
mentos do país, com cinco 
Centros de Cidadania da Mu-
lher (CCM), quatro Centros de 
Referência da Mulher (CRM), 
a Unidade Móvel de Defesa da 
Mulher (Ônibus Lilás) e a Casa 
da Mulher Brasileira. 

 Três décadas
 A pioneira Casa Eliane de 

Grammont completou 30 anos 
de atendimento a mulheres 
em situação de violência em 
nove de março de 2020. Nesta 
terça-feira (27/10), a Secretaria 
de Direitos Humanos e Cida-
danis Claudia Carletto esteve 
em visita ao equipamento 
onde funciona um Centro de 
Referência da Mulher. “É im-
portante que a as mulheres 
saibam a estrutura que elas 
têm á disposição pela cidade 
de São Paulo, e onde ela pode 

•SAÚDE

Talvez você esteja passan-
do por aquele momento de 
decisão: será que devo mar-
car uma consulta com um 
fonoaudiólogo? Devo comprar 
o aparelho auditi vo? Será que 
ele é realmente necessário 
pra mim? 

Muitos pacientes, ao se 
depararem com a perda de 
audição, não aceitam bem 
essa necessidade e acabam 
criando uma barreira para a 
própria felicidade. Encarar 
essa necessidade como uma 
nova etapa de vida faz toda 
a diferença para se permitir 
uma nova aventura. 

Afinal, quando atingimos 
certa idade é inevitável que 
o organismo perca seu vigor 
e, aos poucos, a perda de 
audição vá se manifestando. 
Porém, mesmo sabendo que 
a surdez pode vir de maneira 
natural, provocada pelo des-
gaste natural da vida, há quem 
relate a resistência que teve 
para dar o primeiro passo: 
marcar a consulta com um 
fonoaudiólogo.

A verdade é que conver-
sas, trabalho, lazer, reuniões 
de família, tarefas domésti ca, 
tudo acaba sendo afetado de 
maneira negati va pela perda 
de audição e, consequente-
mente, há uma desmoti vação 
para realizar qualquer tarefa. 
Acredite: este sentimento 
pode ser substi tuído através 
do uso dos aparelhos auditi -
vos, devolvendo a alegria de 
escutar e ter autonomia para 
fazer suas próprias ati vidades. 
É possível parti cipar de ati vi-
dades entre amigos e familia-
res com muita desenvoltura, 
ouvir música e dançar com os 
netos na sala de casa, assisti r 
a um fi lme na companhia de 
amigos, sem ensurdecê-los 
com o volume alto. 

Em nossa roti na diária nos 
deparamos com pacientes que 
chegam ao consultório con-
formados em ter de comprar 
e usar aparelhos auditi vos. Já 
outros chegam literalmente 
arrastados pelos seus fami-
liares que estão enloquecidos 
com o volume da tv, cansados 

de repeti r as mesmas coisas, 
desgastados pelo esforço de 
falar mais alto. Apesar de 
toda essa difi culdade, na ro-
ti na, muitos destes pacientes 
negam a necessidade do uso 
dos aparelhos e não aceitam 
ao menos realizar um teste, 
o que muitas vezes gera um 
desconforto ainda maior com 
seus familiares. 

Na AUDIOMAG, enten-
demos essas inseguranças e 
conduzimos este processo 
de forma leve e realista, pois 
durante o teste ou início da 
adaptação é esperado o des-
conforto proveniente de não 
estarem acostumados e tam-
bém da confi guração do apa-
relho não estar 100% pronta. 

Todo esse processo deve 
ser gradati vo e, no tempo do 
paciente, de forma a não gerar 
desconforto exacerbado. 

A primeira experiência com 
os aparelhos auditivos deve 
ser leve, não pode ser uma 
tortura, mas para isso ocorrer, 
o profissional deve ser bem 
escolhido e ter a paciência e 

apti dão para acolher este pa-
ciente. Acreditem, o benefí cio 
do aparelho auditi vo a longo 
prazo devolve a autonomia e 
a qualidade de vida!

Reflita: embora a adap-
tação de alguns casos tenha 
sido desconfortável no início, a 
maior parte demonstrou estar 
mais sati sfeita com o apare-
lho, reconhecendo que estar 
sem aparelho é muito pior. O 
processo inicial de adaptação 
pode ser trabalhoso, porém 
se for bem realizado e bem 
amparado pelo profissional, 
torna-se muito mais tranquilo 
e o uso se torna muito fácil e 
confortável.

Ou seja, o aparelho audi-
ti vo pode ser aquilo que está 
faltando em sua vida. Que 
tal experimentar essa nova 
aventura e voltar a ouvir com 
qualidade? 

Conte conosco!!

FONOAUDIÓLOGA 
ALESSANDRA HERRERA

FONOAUDIÓLOGA 
DIANE MICHIUTI. 

A experiência de usar aparelho auditivo

- AudioMAG Vila Clementino
Rua Leandro Dupret, 168

Tel.: (11) 5083-6539 * (11) 94197-4510
- AudioMAG Campo Belo

Av. Vereador José Diniz, 3457 - sl 810
Tel.: (11)  5531-7504 * (11) 93401-3001

www.audiomag.com.br

O que os usuários relatam de suas experiências individuais? 
Valeu realmente a pena o investimento?

procurar ajuda para quebrar 
o ciclo de violência. Elas pre-
cisam saber que não estão 
sozinhas”, disse Claudia.

 A Casa na Vila Mariana foi o 
primeiro centro de referência 
em atendimento de vítimas de 
violência doméstica do país, na 
zona Sul da cidade é mantido 
pela Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Coordenação de 
Políticas para Mulheres, da Se-
cretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania.

 A unidade atende cerca de 
100 mulheres por mês e tem 
como proposta romper com 
o ciclo de violência contra a 
mulher e contribuir para a sua 
autonomia, com a oferta de 
serviços sociais e de geração 
de renda, e apoio de assistên-
cia jurídica e psicológica.

Zona Sul
Confira a lista de equipa-

mentos na Zona Sul paulista-
na, que atendem de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h)

 - Casa Eliane de Grammont: 
R. Dr. Bacelar, 20 – V. Clementi-
no. Tel (11) 5549-9339

 - CRM Maria de Lourdes 
Rodrigues: Rua Luiz Fonseca 
Galvão, 145 – Capão Redondo. 
Tel: (11) 5524-4782

- CCM Parelheiros: Rua Te-
rezinha do Prado Oliveira, 119. 
Tel.; (11) 5921-3665

 - CCM Santo Amaro. Praça 
Salim Farah Maluf, s/n. Tel. (11) 
5521-6626

- CCM Capela do Socorro. 
R. Prof. Oscar Barreto Filho, 
350 – Grajaú. Tel (11) 5927-3102.

Veja em nosso site  - www.
jornalzonasul.com.br - os en-
dereços de Delegacias de De-
fesa da Mulher 24h. 

https://jornalzonasul.com.br/a-experiencia-de-usar-aparelho-auditivo-2/
https://jornalzonasul.com.br/zona-sul-tem-rede-de-apoio-gratuita-para-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica/
http://simplificandosp.com.br/
https://jornalzonasul.com.br/propaganda-eleitoral-o-que-e-ou-nao-permitido/
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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

Prefeitura reabre parques 
menores e normaliza horário

Os moradores do Jaba-
quara vão comemorar - a 
comunidade local vinha recla-
mando que os parques mais 
próximos estavam fechados, 
por causa da pandemia, e não 
conseguiam, por isso, fazer 
caminhadas ou atividades ao 
lar livre na região. “Eu não 
tenho carro e se quiser ir até 
o Ibirapuera tenho que pegar 
transporte público, o que 
não quero fazer”, conta uma 
moradora da Vila Guarani, 
que sempre passeava com 
os filhos no Parque Lina e 
Paulo Raia, que ela chama de 
“parquinho da Conceição”, 
por estar ao lado da estação 
Conceição do Metrô.

Mas, a Prefeitura anunciou 
que os parques menores es-
tão todos sendo reabertos 
no sábado, 31 de outubro. 
E, de agora em diante, tanto 
esses parques quanto os que 
já vinham abrindo durante a 
semana - como Ibirapuera, 
Aclimação e Independência 
- vao abrir inclusive aos fi nais 
de semana e feriados. 

No total, são 108 parques. 
Além do Lina e Paulo Raia, 
na Conceição, abrem tam-
bém o Chuvisco, no Jardim 
Aeroporto, o Nabuco, na Vila 
Santa Catarina, e o da Casa 
Modernista, na Vila Mariana, 
cujo espaço cultural - a primei-
ra casa construída em estilo 
modernista no país - também 
está aberto, já. 

 Vale ressaltar que os cui-
dados continuam e haverá 
controle de acesso para evitar 
superlotação dos parques. Será 
permitido o ingresso apenas de 
60% da capacidade de frequen-
tadores de cada parque.

A SVMA promove a con-
tagem de frequentadores, 

observando dias e horários de 
maior e menor fl uxo, ocorrên-
cias ou notifi cações de casos 
suspeitos ou confi rmados de 
trabalhadores (servidores ou 
terceirizados) e analisa o cum-
primento desse protocolo.

Continua obrigatório o uso 
de máscara e o respeito à re-
gra do distanciamento social. 
Há disponibilização de álcool 
em gel 70% para higienização 
das mãos.   

Frequência
Desde que 70 dos 108 par-

ques reabriram, em 13 de 
julho, e especialmente depois 
da retomada dos horários 
normais durante a semana, 
em agosto, os parques da 
cidade receberam milhares de 
pessoas que estavam saudo-
sas do contato com a nature-
za e de fazer caminhadas em 
ambiente tranquilo. 

Os cinco parques mais 
visitados de 19/10 a 23/10 
foram: Ibirapuera (70.903), 
Acl imação (18.061),  Car-
mo (17.711), Independência 
(16.256) e Luz (14.435).

Confira, agora, a lista de 

endereços dos parques me-
nores para passear com a 
família, inclusive aos fi nais de 
semana e feriado, na região, 
a partir de 31/10/2020.

Parque do Chuvisco - Rua 
Ipiranga, 792 - Jardim Aero-
porto. Não possui telefone. 
Tem área de quase 40 mil 
metros quadrados e abre dia-
riamente das 7h às 19h.)

Parque Modernista - Rua 
Santa Cruz, 325 (Museu) - Vila 
Mariana. Tem 12,6km² de área 
e abre de terça a domingo, 
das 9 às 17h, a partir de sába-
do (31/10). Tel: (11) 5083-3232

Parque Lina e Paulo Raia 
(Conceição) - Rua Volkswa-
gen, s/n - Vila Guarani. Tem  
15.621 m². Fone: (11) 5017-6522

Parque do Nabuco - Rua 
Frederico Albuquerque, 120 
- Jardim Itacolomi. Tem mais 
de 30 mil m².  Aberto diaria-
mente das 6h às 18h. Fones: 
(11) 5678-6002 / 8493.

Veja a relação de todos 
os parques da cidade e seus 
horários de funcionamen-
to acessando o link cutt.ly/
FgYrDWY.

O Parque Lina e Paulo Raia, ao lado do metrô
 Conceição, é muito frequentado pela vizinhança

•GASTRONOMIA

Continue se cuidando.
Evite aglomerações.

Thelma Assis
Médica

A população de São Paulo segue fazendo a sua parte contra o coronavírus e, por isso, a cidade 

avançou e entrou na fase verde: várias atividades voltaram a funcionar com horário ampliado. 

Mas ainda não vencemos esse desafio e não podemos relaxar. Se você tem crianças em 

casa, fique atento, porque elas não apresentam sintomas e podem passar o vírus para toda  

a família. E para os jovens que precisam sair, redobrem os cuidados para não levar o vírus para 

casa, ainda mais se morar com um idoso. Saiba mais em: prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

Se precisar sair, use máscara.
Lave sempre as mãos.
Evite aglomerações.
Mantenha o distanciamento social.

Qual a sobremesa italiana ideal depois de saborear uma pizza?
A culinária italiana certamen-

te é uma das mais saborosas do 
planeta. E também responsável 
por construir tantas memórias 
afetivas, unindo paladar e his-
tórias de momentos inesquecí-
veis... Quem já experimentou 
sobremesas típicas desse país 
europeu certamente tem algum 
relato pra contar, lembra do 
momento em que descobriu 
aquele sabor...

Na região da Vila Mariana, 
é possível desvendar esses sa-
bores, rememorar momentos e 
criar novas doces lembranças na 
GattoFiga Pizza Bar.

A casa, além de ter pizzas 
napolitanas incríveis, feitas com 
massa fermentada naturalmen-
te poraté 72 horas e assadas 

forno elétrico italiano Izzo Scu-
nizzo Napoletano, tem pedidas 
que garantem um fi m de noite 
inesquecível. 

Um deles é o famoso Tira-
misú, sobremesa que mescla o 
intenso sabor do biscoito cham-
panhe embebido em café com o 
creme a base de queijo mascar-
pone. O Tiramisú é certamente 
uma das sobremesas com mais 
fãs espalhados pelo planeta.

Mas, não fica muito atrás 
dos defensores da Panna Cota. 
Suave, assemelha-se à textura 
de um pudim, mas na verdade 
é um creme de nata mais leve 
ainda, recoberto por uma calda 
de frutas vermelhas que traz um 
contraste na medida certa.

As opções não param por 

aí. O Mille Foglie di Gatto, como 
nome sugere, é uma compo-
sição com massa folhada, um 
mil folhas recoberto por doce 
de leite.

Vale ainda destacar os Can-
noli, que resgatam a ideia do 
prato salgado de mesmo nome, 
ou seja, é um canudo de massa 
doce. Tem três opções de re-
cheio, todas igualmente incrí-
veis: Nutella, Creme ou Ricota 
com Pistache e raspas de limão 
siciliano. 

Todas  essas pedidas podem 
ser degustadas no salão da 
GattoFiga, que ainda garantem 
aquele charme da decoração 
caprichada, do tom meia luz 
emoldurando o bate papo ou 
o encontro romântico, do som 

de jazz ao fundo compondo o 
momento especial. 

Para os pedidos de delivery, 
também é possível pedir por 
qualquer uma delas.  

Experiência
“Venha viver essa experi-

ência” é o slogan do GattoFiga 
Pizza Bar, que foi inaugurado 
há pouco mais de um ano mas 
em poucos meses já havia con-
quistado clientela fi el, daquela 
que lota as mesas da casa em 
busca dos sabores únicos e do 
ambiente exclusivo.

A casa ainda conta com en-
tradas especiais como Crostini, 
Bastoncino, Burrata e drinks que 
garantem que a noite já comece 
com todo charme e sabor que 
aos exigentes clientes buscam.

E a pizza? É um show à parte, 
sempre feita com molho de to-
mate San Marzano e queijo Fior 
di Latte, Azeite de Oliva Extra 
Virgem... Só experimentando 
para saber. 

A GattoFigga fica na Rua 

Luís Gois, 1.625 - Esquina com 
Rua das Rosas, na divisa entre 
Mirandópolis e Vila Clementino. 
Siga ainda @gattofi gapizzabar 
nas redes sociais para se deli-
ciar, diariamente, com as ima-
gens da casa e seus sabores...

https://jornalzonasul.com.br/prefeitura-reabre-parques-menores-e-normaliza-horario/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=295099
https://jornalzonasul.com.br/qual-a-sobremesa-italiana-ideal-depois-de-saborear-uma-pizza/
https://www.instagram.com/seugoisoficial/
https://www.gattofiga.com/cardapio


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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O Núcleo TransUnifesp 
(NTU), localizado na Vila Cle-
mentino, agora é um órgão 
complementar da da univer-
sidade. Criado em 2016, o 
Núcleo de Estudos, Pesquisa, 
Extensão e Assistência à Pes-
soa Trans Professor Roberto 
Farina viabiliza cuidados em 
saúde e promoção de cidada-
nia a pessoas trans e interse-
xo, através de atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e 
assistência.

“Como órgão complemen-
tar, o NTU ampliará suas ativi-
dades acadêmico-assistenciais 
de estágio para estudantes 
da graduação, de articulação 
de projetos multisaberes e 
intercampi, além da abertura 
do atendimento ambulatorial 
para adolescentes e suas 
famílias vivenciando variabi-
lidades de gênero”, explica 
o pró-reitor adjunto de Ex-
tensão e Cultura da Unifesp e 
coordenador do NTU, Magnus 
Dias da Silva.

Idealizado por estudantes, 
docentes, pesquisadores e 
servidores da Unifesp, além 
de ativistas trans, o NTU conta 

já há três anos e meio de um 
ambulatório, serviço elabo-
rado com representação de 
movimentos sociais como 
a Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais (AN-
TRA), o Instituto Brasileiro de 
Transmasculinidades (IBRAT) 
e serviços parceiros como o 
Ambulatório de Saúde Inte-
gral para Travestis e Transe-
xuais (ASITT) do Centro de 
Referência e Treinamento em 
DST/Aids (CRT), da Faculdade 
de Medicina da USP (FMUSP), 
entre outras instituições e 
movimentos da população 
LGBTQIA+.

Além das atividades acadê-
micas na Unifesp, produção 
de conhecimento e pesquisas 
científi cas, o NTU atua em as-
sistência à saúde de pessoas 
trans através de um ambu-
latório do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Nele, é possível receber 
atendimento clínico individual 
e em grupo, com especialistas 
em endocrinologia, enferma-
gem, fonoaudiologia, gineco-
logia, psicologia, psiquiatria e 

urologia, e encaminhamento 
para procedimentos cirúrgi-
cos disponíveis, vaginoplastia 
e mamoplastia masculinizado-
ra, através de fi la única organi-
zada pelo ASITT/CRT.

Como ser atendido
O Ambulatório do NTu 

atende apenas maiores de 
18 anos; que sejam usuários 
do SUS, encaminhadas (os) 
via Central de Regulação de 
Ofertas e Serviços de Saúde 
(CROSS) por outros serviços 
públicos de saúde como Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS).

Também há encaminha-
mentos de pacientes inicial-
mente atendidos no Ambula-
tório de Saúde Integral para 
Travestis e Transexuais (Am-
bulatório TT) do Centro de Re-
ferência e Treinamento DST/
AIDS-SP (CRT), localizado na 
Rua Santa Cruz, 81, também 
na Vila Mariana.

Depois de procurar apoio 
inicial nas UBS ou no CRT/
DST Aids e apresentar suas 
demandas, o interessado deve 
aguardar o sistema CROSS  
agendar seu atendimento no 

Vila Clementino tem ambulatório para 
atendimento de pessoas trans e intersexo

Podologia

Foto: Divulgação/NTu Unifesp

Ibope não solicita códigos
de WhatsApp para pes-

Há inúmeras formas de 
golpe, praticadas pessoalmen-
te, pelo telefone, pela inter-
net... E uma das mais comuns 
na atualidade é o golpe pelo 
WhatsApp, em que o número 
de uma pessoa é clonado e 
o golpista, então, passa a pe-
dir dinheiro para os contatos 
daquele número. Agora, uma 
das formas que os golpistas 
estão usando para conseguir 
enganar o dono do número é 
fi ngindo estar realizando uma 
pesquisa eleitoral. 

O IBOPE Inteligência recen-
temente divulgou nota aler-
tando que não solicita códigos 
de SMS para confi rmar a rea-
lização de suas pesquisas por 
telefone. Caso você atenda 
uma ligação na qual a pessoa 
se identifica como sendo do 
IBOPE Inteligência e solicita o 
código enviado por SMS para 
o seu celular, NÃO forneça e 
desligue a ligação imediata-

mente. O objetivo dessa liga-
ção é apenas ter acesso à sua 
conta de WhatsApp.

“Em caso de dúvidas sobre 
a veracidade da pesquisa, dis-
ponibilizamos o telefone 0800 
800 5000 para confirmar as 
pesquisas que são realizadas 
por nós”, disse a instituição 
em nota.

Caso você tenha fornecido 
algum código SMS para um 
suposto entrevistador, faça 
um boletim de ocorrência, in-
forme seus parentes e amigos 
que sua conta foi roubada e 
informe o ocorrido ao What-
sApp pelo email support@
whatsapp.com

Você também pode se pre-
caver desse e de outros gol-
pes que tentam acessar a sua 
conta ativando o recurso de 
autenticação de dois fatores 
do WhatsApp, que adiciona 
uma senha de seis dígitos a 
mais que deve ser reativada 
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www.aurelionomura.com.br

VEREADOR

45451
Mais qualidade de 

vida para São Paulo, 
com honestidade, 
sustentabilidade e
responsabilidade.
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Núcleo TransUnifesp 
A entrevista de acolhimen-

to será na sede do NTu, à Rua 
Napoleão de Barros, 859. Vila 
Clementino (Metrô Hospital 
São Paulo ou Santa Cruz).

“O Núcleo TransUnifesp é 
um exemplo de que é possível 
olhar para uma pessoa como 
um ser integral. Eu, como ho-
mem trans e profi ssional de 
saúde que atua numa equipe 
interdisciplinar (NASF-AB) na 
atenção básica, o vejo como 
uma escola por onde todos 
os profi ssionais de saúde de-
veriam passar. As discussões 
dos casos de cada pessoa 
atendida traz um olhar mais 
humano, que faz do acompa-
nhamento clínico um cuidado 
que vai para além de medicar – 
destrói preconceitos e faz to-
dos se sentirem importantes 
e parte de uma sociedade que 
está em constante mudança”, 
relata o profi ssional em Educa-
ção Física Denny Tavares.

Com a elevação a órgão 
complementar, o núcleo pre-
tende ampliar o atendimento, 
garantindo a fi xação de pro-
fi ssionais de saúde no ambu-
latório, além de preservar a 
gestão e conselho próprio 
dentro de seus princípios de 
união entre a academia e o ati-
vismo e representar a Unifesp 
nas parcerias com instituições 
externas e na construção de 
políticas públicas e promoção 
de cidadania LGBTQIA+ (Se-
cretarias de Saúde e Direitos 
Humanos).

Mais informações podem 
ser obtidas no site do NTU: 
bit.ly/3oBlMuu.

Com informações da 
Unifesp/Tamires Tavares

Serviço, que oferece assistência multiprofi ssional à 
comunidade trans, pretende ampliar atividades

https://jornalzonasul.com.br/vila-clementino-tem-ambulatorio-para-atendimento-de-pessoas-trans-e-intersexo/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511941114000&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/ibope-nao-solicita-codigos-de-whatsapp-para-pesquisa/
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...
https://www.nomura.sampa.br/
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS 

– CNPJ 627540070001-56 -

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em conformidade com o artigo 32 do estatuto social da 
Sociedade Amigos da Cidade Vargas, convoca seus asso-
ciados para participar da Assembleia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 8 de novembro de 2020, em sua 
sede social localizada na Praça Vinte de Setembro, 02, em 
primeira chamada às 10:00 horas,  com número regimental 
e, em segunda convocação,  30 minutos após; com qualquer 
número, conforme estabelece o Artigo 61 Parágrafo 3o do 
Estatuto Social, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
Administração da verba proveniente da venda 

da área das quadras poliesportivas.
São Paulo, 29 de outubro de 2020

MARCIO CESAR ROCHA
    PRESIDENTE

Mais informações 
pelo WhatsApp:
 (11) 94707-5742 

Agregado - Para Zona Sul
Exigência: Fiorino Ano acima de 2014 com ANTT, 

preferência para placas final 1 ou 2
Documentos Obrigatórios: CNH, RG, CRV, 

comprovante de residência

CONTRATA
MOTORISTA 
CONTRATA
MOTORISTA 

LAZER COMPLETO E NO ROOFTOP PISCINA AQUECIDA COM SKYLINE E
FITNESS COM TERRAÇO

LAZER COMPLETO E NO ROOFTOP PISCINA AQUECIDA COM SKYLINE E
FITNESS COM TERRAÇO

EXCELENTE PARARAR MORARAR R E INVESTIREXCELENTE PARA MORAR E INVESTIR
Um empreendimento completo com lojas e cinema, na Chacará Klabin,

esquina da Rua Vergueiro com Av Ricardo Jafet, próximo ao Metrô
Santos-Imigrantes, com unidades residenciais de 26m², 41m² e 66m²,

studios, 1 dormitório e 2 dormitórios.

•TURISMO E LAZER

As corridas de rua foram 
suspensas na capital paulista 
desde que a quarentena foi 
implantada, em março, por 
conta da pandemia de Covid. 
Foram cancelados ou adia-
dos mais de 100 eventos pela 
cidade toda. Pra complicar, 
muitos parques fi caram fecha-
dos por meses, deixando os 
fãs da prática esportiva com 
difi culdades para treinar. 

No último domingo, o 
Sambódromo paul istano 

abrigou um primeiro evento 
teste, com objetivo de testar 
os protocolos e regras de se-
gurança para a retomada das 
corridas de rua. A ideia é que 
os eventos, seguindo esses 
novas normas que incluem o 
uso de máscaras, sejam reto-
mados em breve.

Mas, aqui mesmo na zona 
sul paulistana, os fãs de cor-
rida podem praticar em um 
ambiente adequado e que 
normalmente abriga corridas 

de rua organizadas: as alame-
das do Jardim Botânico. 

Na verdade, desde setem-
bro o espaço está aberto para 
corridas no horário anterior à 
abertura para o público. Mas, 
por enquanto, não há agenda 
de corridas oficiais por ali e 
não são permitidos grandes 
grupos. Mas, é uma maneira 
de tentar retomar a forma ou 
até para iniciar a prática - vale 
sempre lembrar que a prática 
esportiva de impacto, como 
nas corridas, deve ter acom-
panhamento médico.

O espaço também é mui-
to usado para quem prefere 
uma caminhada, tranquila ou 
compassada. 

O Botânico abre de terça 
a domingo das 6h às 9h para 
atividades de caminhada e 
corrida e para visitação aos 
seus espaços funciona das 9h 
às 17h. Ali são permitidos pi-
queniques e passeios de con-

templação, mas são proibidos 
equipamentos como bolas, 
bicicletas, patins, skates e 
outros similares. Animais de 
estimação também não são 
autorizados. 

O Jardim Botânico fica 
na Avenida Miguel Stefano, 
3031 - Água Funda. Ingressos 
- estudante: R$ 5,00; público 
em geral: R$ 10,00. Telefones: 
5067 6219 e (11) 5067 6220.

•ELEIÇÕES 2020

Enquetes são proibidas e podem gerar multa
A propaganda eleitoral co-

meçou a ser feita em 27 de se-
tembro. E poucos dias depois, 
dois eleitores já fi zeram uma 
prática irregular e foram mul-
tados em R$ 53 mil reais pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo.  Eles publicaram, 
em suas redes sociais, resulta-
dos de “pesquisas” eleitorais 
irregulares.

Proibidas
Enquete é diferente de 

pesquisa. Quando você vê 

algum site, rede social ou 
mesmo pessoa física pergun-
tando “em quem você vai vo-
tar”, apresentando ou não os 
nomes dos candidatos, essa 
é uma “enquete”, ou seja, 
um levantamento da opinião 
dos internautas que visitam 
aquele site. Já a pesquisa 
tem amostragem - ou seja, é 
necessário incluir diferentes 
tipos de público em cada pes-
quisa - entre outras regras 
e procedimentos científicos 

bastante rígidos.. 
Em época de eleições, só 

as pesquisas são permitidas 
e, ainda assim, desde que 
registradas ofi cialmente junto 
ao Tribunal Regional Eleitoral.

 Até as eleições municipais 
de 2012, as enquetes e sonda-
gens podiam ser realizadas, 
desde que sua divulgação 
estivesse condicionada à in-
formação clara de que se tra-
tava de mero levantamento 
de opiniões, sem controle de 

amostragem científica. Com 
a mudança determinada pela 
Lei n° 12.891/2013, foi acres-
centado o parágrafo 5º do 
artigo 33 na Lei n° 9.504/1997 
(Lei das Eleições) com a se-
guinte redação: “É vedada, 
no período de campanha elei-
toral, a realização de enque-
tes relacionadas ao processo 
eleitoral”. 

Embora seja proibida, a 
prática das enquentes ainda 
existe, especialmente na in-
ternet, em sites e nas redes 
sociais.

Quem for fl agrado fazen-
do enquete ou sondagem 
eleitoral pode ser punido com 
pagamento de multa - seja 
pessoa física ou jurídica. Já a 
divulgação de pesquisa frau-
dulenta é considerada crime 
com penalidade de detenção 
de seis meses a um ano.

Para denunciar a irregula-
ridade, o cidadão pode usar o 
aplicativo “PARDAL” disponí-
vel para iOs e Android. 

Botânico é espaço ideal para correr

AVISOS E EDITAIS
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