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O mais famoso e mais 
visitado parque da cidade 
agora é gerenciado por 
uma concessionária - a Ur-
bia Parques. E algumas mu-
danças devem ser percebi-
das, paulatinamente pelos 
frequentadores. A primeira 
delas é que o estaciona-
mento agora não é mais 
Zona Azul. Custa R$ 10 du-
rante a semnana e R$ 12 aos 
finais de semana ao feriado, 
para o período completo. 
A diferença é que mesmo 
em visitas à noite o valor 
deve ser pago. As quadras, 
que deveriam ter seu uso 
agendado pela internet, 
voltaram a ser fechadas, 
assim como os parquinhos, 
por conta da alta movi-
mentação registrada no 
primeiro fim de semana de 
parque reaberto. Página 3

Parque Ibirapuera tem mudanças

Combinados, temaki, shimeji, 
pokes, culinária chinesa... Confira 
promoções do Sabor Oriental
Página 4
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A Casa das Rosas, na 
Avenida Paulista, está 
na lista de espaços cultu-
rais já abertos na cidade. 
Além de reunir acervo 
literário único, o museu 
é também um espaço 
arquitetônico especial e 

conta com um jardim que 
merece ser conhecido. 
Mas, para conhecer ou 
revisitar o local, é preci-
so agendamento prévio 
pela internet e seguir 
algumas regras. As vi-
sitas duram apenas 45 

minutos e são seguidas 
de uma série de protoco-
los de segurança. Saiba 
como agendar ou des-
cubra como participar 
da programação online, 
que continua com reci-
tais e eventos. Página 4

Casa das Rosas está 
aberta: agende visita
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Cartórios ainda estão fechados

No Jabaquara, Centro Paralímpico já retomou
treinos com foco no preparo para Tóquio 2021

O atendimento ao público 
continua sendo realizado de for-
ma remota, na secretaria do Tri-
bunal e cartórios eleitorais. Caso 
seja necessário o atendimento 
presencial, excepcionalmente 
ele será realizado das 13h às 17h, 
mediante prévio agendamento.

O contato com os cartórios 
eleitorais pode ser feito pelo 
e-mail zeXXX@tre-sp.jus.br 
(Substituir XXX pelo número da 
zona eleitoral com três dígitos – 
por exemplo, zona eleitoral 430, 
ze430@tre-sp.jus.br). Caso não 
saiba, consulte aqui sua zona 
eleitoral.

É possível, ainda, emitir e vali-
dar certidões, consultar o núme-
ro do título de eleitor, local de 
votação e situação eleitoral.

E-título
Disponível de forma gratuita 

no Google Play e App Store, o 
aplicativo e-Título é a versão di-
gital do título de eleitor. Nele o 
eleitor encontra informações so-

bre sua situação cadastral, zona 
eleitoral e seção em que vota, 
possibilitando, ainda, a emissão 
das certidões de Quitação Eleito-
ral e de Crimes Eleitorais. 

Segunda via
Para o eleitor que esteja em 

situação regular mas perdeu seu 
título de eleitor, recomenda-se a 
utilização do documento na for-
ma digital, por meio do aplicati-
vo e-título.

Pagamento de multas
O eleitor que deixou de vo-

tar em alguma eleição (1º ou 2º 
turnos) pode emitir a guia de 
multa para pagamento.

Após quitar a Guia GRU no 
Banco do Brasil, é necessário 
aguardar a identifi cação do pa-
gamento pela Justiça Eleitoral 
e o registro na inscrição pela 
zona eleitoral onde for inscrito 
o eleitor, que, a partir daí, fi -
cará regular quanto ao débito 
pago.

Em caso de urgência na 

regularização da situação elei-
toral, entre em contato com a 
zona eleitoral onde for inscrito 
para orientações sobre a baixa 
da multa no sistema. O con-
tato com a zona eleitoral pode 
ser feito por e-mail (zexxx@
tre-sp.jus.br, substituindo xxx 
pelo número da zona com três 
dígitos).

Importante! 
Se a inscrição estiver na 

situação “cancelado” em 
decorrência de três ausências 
consecutivas injustifi cadas às 
eleições, o eleitor, além de pa-
gar as multas devidas, deve re-
querer operação de revisão ou 
de transferência de domicílio 
eleitoral para regularizar sua 
situação. Outras informações 
sobre as mencionadas oper-
ações podem ser obtidas na 
zona eleitoral onde for inscrito 
o eleitor ou naquela em que 
tiver o novo domicílio eleitoral, 
por e-mail.

O Comitê Paralímpico Brasi-
leiro (CPB), localizado junto ao 
quilômetro 11 da Rodovia dos 
Imigrantes, próximo ao termi-
nal Jabaquara registrou ape-
nas um caso de contaminação 
por Covid-19 desde a reabertu-
ra parcial do Centro de Treina-
mento Paralímpico, na capital 
paulista, realizada em julho, 
após autorização da prefeitura 
de São Paulo. 

 Atualmente, cerca de 40 
atletas de atletismo, natação 
e tênis de mesa e frequentam 
o CT Paralímpico diariamente 
para a realização dos treina-
mentos. Apenas essas moda-
lidades foram autorizadas a 
retornar às atividades porque 
possuem o centro de excelên-
cia no próprio local.

 “Conseguimos, baseado no 
nosso protocolo de segurança, 
promover um retorno seguro 
às atividades esportivas dos 
atletas paralímpicos do Bra-
sil. Com isso, demonstramos, 
novamente, termos optado 
pelo melhor caminho durante 
este período de incertezas que 
ainda vivemos”, afi rma Mizael 
Conrado, bicampeão paralím-
pico de futebol de cinco em 
Atenas 2004 e Pequim 2008, e 
presidente do CPB.

 A equipe médica do CPB 
tem submetido os atletas e 
treinadores a testes de PCR 
e sorologia com frequência, 
além de outras medidas de 
prevenção, como áreas espe-
cífi cas de circulação e rodízio 
de atletas durante os treinos, 
com limites de quantidade de 
pessoas por atividade e nor-
mas de distanciamento duran-
te a permanência no CT.

 Os procedimentos que es-
tão sendo seguidos contem-
plam também outros momen-
tos da rotina diária dos atletas, 
desde a sua saída de casa até 
o seu retorno à residência, 
como cuidados no transporte, 
em elevadores, acessos às es-
truturas esportivas, processa-
mento de roupas, sanitização, 

alimentação e suplementação, 
entre outros. 

 Até meados de outubro, 
foram realizados 187 testes de 
PCR e outros 73 de sorologia 
em atletas e integrantes de co-
missão técnica que frequenta-
ram o local desde então. 

 O protocolo, que contou 
com a coordenação do médi-
co-chefe do CPB, Hésojy Gley, 
e apoio das áreas técnicas, en-
fermagem e fi sioterapia, pode 
ser acessado neste link. 

 “Já são três meses em que 
a rotina de treinamento pra-
ticamente voltou ao normal. 
Posso dizer que passou rápi-
do, muito mais rápido do que 
os 113 dias em casa esperando 
a reabertura do CT. Claro que 
não está tudo liberado ainda. 
Todos nós precisamos fazer 
adaptações, como por exem-
plo preparar nossa alimenta-
ção em casa já que o restau-
rante permanece fechado por 
questão de segurança. Mas só 
em ter uma piscina no padrão 
do nosso CT, a academia fun-
cionando e a comissão técnica 
próxima da gente, podemos 
trabalhar 100%, o que é fun-
damental para a nossa pre-
paração”, afi rma o nadador 
pernambucano Phelipe Rodri-
gues, da classe S10.

 “Está sendo bem positivo 
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este retorno com a segurança 
que o CPB está nos propor-
cionando. Com certeza, havia 
uma preocupação dos atletas 
em relação aos protocolos e à 
rotina de treinos no CT. Mas, 
estamos sendo testados pe-
riodicamente, com medição 
de temperatura e oxigenação, 
com trajetos pré-defi nidos 
da entrada até ao espaço das 
mesas de tênis. Não pode-
mos nem pegar as bolinhas 
que caem no chão durante os 
treinos antes de serem higieni-
zadas. Então, todas essas me-
didas permitem que nós, atle-
tas, fi quemos focados apenas 
nos treinamentos”, completa 
a gaúcha Danielle Rauen, da 
classe 9 do tênis de mesa.   

Além disso, o CT Paralím-

pico permanecerá com as de-
mais atividades, calendário de 
competições e treinamentos 
suspensos por tempo indeter-
minado. Funcionários e demais 
profi ssionais que atuam no lo-
cal diariamente continuam em 
isolamento ou em trabalho 
home offi  ce.

 “O protocolo traz con-
fi ança para os atletas. Inde-
pendentemente das fases de 
reabertura que São Paulo e 
demais estados estão aplican-
do, o CPB continua mantendo 
as rotinas preventivas ao vírus 
sob rígidos padrões. Com isso, 
fi camos muito tranquilos e se-
guros para treinar”, fi naliza a 
paranaense Lorena Spoladore, 
da classe T11 (atletas com defi -
ciência visual) do atletismo.
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Idosos terão preferência 
para votar, entre 7h e 10h

Neste ano, devido à pan-
demia do novo coronavírus, 
o horário de votação foi am-
pliado, e será das 7h às 17h. 
Como medida de prevenção 
à Covid, haverá um horário 
preferencial, das 7h às 10h, 
para votarem os eleitores 
que tenham mais de 60 anos 
de idade. O horário é pre-
ferencial para esse grupo 
de eleitores, não exclusivo.

Têm também preferência 
para votar, durante todo o dia 
da eleição, os eleitores maio-
res de 60 anos, enfermos, pes-
soas com defi ciência ou mobi-
lidade reduzida, grávidas e 
lactantes, e pessoas acompa-
nhadas por crianças de colo.

A preferência considera 
sempre a ordem de chegada 
à fi la de votação, com exce-
ção dos eleitores com mais 
de 80 anos, porque estes 

dispõem de prioridade so-
bre os demais, conforme a 
Lei 13.466, de 2017, que al-
terou o Estatuto do Idoso.

Também têm prioridade: 
candidatos, juízes eleitorais 
e seus auxiliares, servido-
res da Justiça Eleitoral, re-
presentantes do Ministé-
rio Público Eleitoral e poli-
ciais militares em serviço.

Acessibilidade
Em todos locais de vota-

ção há pelo menos uma ses-
são acessível, sem escadas ou 
obstáculos. 

Em alguns locais, o TRE 
mantém pessoas com conhe-
cimento da Língua Brasileira 
de sinais (Libras) e a própria 
urna eletrônica apresenta 
teclado em braile e, para o 
eleitor com deficiência visu-
al, é possível acionar o áu-
dio e usar fones de ouvido.  

•ELEIÇÕES 2020
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Quadras e playgrounds do Ibirapuera estão 
fechados e estacionamento tem cobrança

Mal reabriram e as qua-
dras do Parque do Ibirapuera 
já foram novamente interdita-
das. A Prefeitura avaliou que 
houve aglomeração nessas 
áreas de uso coletivo e deci-
diu que deveriam ser nova-
mente interditadas.

O Parque do Ibirapuera 
voltou a abrir aos finais de 
semana no dia 31 de outubro. 
Todos os outros parques da 
cidade também foram reaber-
tos e estão recebendo público 
em horário normal. 

O Ibirapuera agora está 
sob concessão da iniciativa 
privada e a Urbia Gestão de 
Parques, que assumiu a ad-
ministração definitivamente 
em 4 de novembro, informou 
que, também os parquinhos 
voltaram a ser fechados para 
uso da população, conforme 
orientação da Prefeitura de 
São Paulo, em linha com o 
Plano São Paulo. 

“Por conta disso, a reserva 
online gratuita em teste está 
suspensa até a reabertura 
da área esportiva do Parque, 
sem data prevista”, indicou a 
empresa, em nota, acrescen-
tando que o isolamento das 
áreas esportivas (quadras 
e aparelhos de ginástica) e 
de recreação infantil (par-
quinhos) seria concluído até 
sexta, 6 de novembro.

Em tese, a nova adminis-
tradora pretendia oferecer o 
agendamento pela internet, 
com reserva das quadras por 
horário, a partir do dia 7 de 
novembro, mas a proposta 
agora foi suspensa. 

O fechamento das áreas 
de uso coletivo não será a úni-

ca novidade que os visitantes 
do mais famoso parque da ci-
dade vão encontrar. De agora 
em diante, o estacionamen-
to no Parque não será mais 
pelo sistema de Zona Azul. O 
Grupo Indigo Brasil passou a 
administrar o estacionamento 
na quarta, 4 de novembro, e 
a cobrança de tarifa começa 
nessa sexta, 6.

Agora, haverá cobrança 
de um valor único por todo o 
período: R$ 10 em dias úteis e 
R$ 12 aos sábados, domingos 
e feriados.  No sistema por 
Zona Azul, o visitante pagava 
R$ 5 pelo período de duas ho-
ras, renováveis por mais duas. 
Só que a Zona Azul no Ibira-
puera funcionava das 10h às 
20h, de segunda a sexta-feira, 
e das 8h às 18h, aos sábados, 
domingos e feriados.

Já no novo sistema, a co-
brança é feita durante todo 
o horário de funcionamento 
do parque, ou seja, das 5h até 
meia noite, não há mais ho-
rários sem cobrança, apenas 
um tempo de tolerância de 15 
minutos. 

Segundo a Urbia, “a nova 
tarifa tem como objetivo fo-
mentar a longa permanência 
dos frequentadores no par-
que, principalmente aqueles 
que se deslocam de regiões 
mais afastadas do Centro-Sul 
da capital, colaborando com 
a democratização do acesso”.

A concessão do Ibirapuera 
foi defi nida em 2019 e vai se 
estender por 35 anos. 

Arte
Se os parquinhos e qua-

dras estão fechados, os vi-
sitantes do Ibirapuera e de 

outros parques da cidade são 
estimulados a praticar ativi-
dades de lazer e esportivas 
individuais, como caminha-
das, corrida, bicicleta, skate 
e patins. 

Outra boa opção para 
quem vai ao Parque é visitar 
o Museu de Arte Moderna 
- MAM - que reabriu em outu-
bro e no último fi m de semana 
passou a reabrir aos sábados 
e domingos, também. Com 
uma novidade: agora o dia de 
gratuidade para o público é 
aos domingos, democratizan-
do o acesso às exposições, já 
que o movimento nesse dia é 
maior, no parque. 

O Museu está com três ex-
posições em cartaz. Uma traz 
as obras do artista plástico 
Antonio Dias que fazem parte 
da coleção dos próprios traba-
lhos feita pelo paraibano ao 
longo da vida. Dias faleceu em 
2018 aos 74 anos.  Recobrindo 
as paredes de parte do museu 
com pau a pique, técnica de 
construção muito usada no 
período colonial, a instala-
ção Roçabarroca, de Thiago 
Honório também faz parte 
dos trabalhos que podem ser 
vistos no Mam atualmente. 
Há ainda uma exposição feita 
a partir das escolhas do Clube 
de Colecionadores de Foto-
grafi a do MAM. 

Os horários de funciona-
mento são das 12h às 18h. 

Os ingressos devem ser 
comprados de forma ante-
cipada online. Agende sua 
visita acessando o link: bit.
ly/2TXcoTP. Ali também está 
descrito o protocolo comple-
to de segurança.
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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

Para visitar Casa das Rosas, é 
preciso agendar pela internet

A Casa das Rosas, no Para-
íso, é considerada um reduto 
de paz e cultura por seus fãs. 
O espaço esteve fechado du-
rante toda quarentena mas 
reabriu junto com outros en-
dereços da cena paulistana, 
com a entrada na fase verde.  

Ainda assim, há muitas re-
gras para quem quer visitar o 
espaço. O número de pessoas 
é restrito e por isso os inte-
ressados precisam agendar 
previamente pela internet. 

O museu está aberto para 
visitação de quarta a sábado, 
das 12h às 16h.

Como visitar?
Para ter acesso à visita, 

você terá de agendar um dia e 
horário pela internet, no link: 
bit.ly/369Hygl.

Cada visita deverá durar 
cerca de 45 minutos, reser-
vando-se um intervalo de 15 
minutos entre uma visita e 
outra para preparo e higieni-
zação do ambiente. As visitas 
ocorrerão, portanto, de hora 
em hora e só são aceitos 10 
visitantes por hora. 

É importante chegar al-
guns minutos antes do ho-
rário. Caso haja atraso, o in-
teressado poderá entrar até, 
no máximo,15 minutos após o 
horário de início da visita. Es-
gotado este período, a vaga 
e as de seus acompanhantes 
será destinada para pessoas 
à espera de uma oportunida-
de para fazer agendamento 
presencial.

No local, mantenha dis-
tanciamento e siga as orien-
tações para os cuidados ne-
cessários durante a visita. 
A temperatura de todos é 
conferida na entrada e algu-
mas perguntas serão feitas. 
É imprescindível o uso de 

mácara e a higienização das 
mãos ao entrar no museu. An-
tes de sair, deverá higienizar 
novamente as mãos.

Online
Para pessoas dos grupos 

de risco, quem está com sin-
tomas ou mesmo para quem 
ainda não se sente seguro em 
frequentar espaços públicos, 
a sugestão é acompanhar a 
ampla programação online 
que a Casa das Rosas man-
tém. 

Em novembro, haverá 
uma série de encontros sobre 
gênero, poesia concreta e as 
transformações de uma re-
sidência em um museu-casa.

As conversas serão trans-
mitidas pelo Facebook e pelo 
YouTube das três instituições, 
sempre a partir das 16h30. 

Nos dias 7 e 14 de novem-
bro, o museu realiza o curso 
“Educação pela poesia das 
coisas”, direcionado para 
professores e educadores em 
geral via Google Meet. Aos 
sábados, das 15h às 17h, Ale-
xandra Rocha, coordenadora 
do Núcleo Educativo da Rede 
de Museus-Casas Literários de 

São Paulo, e Julio Mendonça, 
coordenador do Centro de 
Referência Haroldo de Cam-
pos, apresentarão a poesia de 
Haroldo de Campos – patrono 
da Casa das Rosas, ensaísta, 
tradutor e um dos criadores 
da poesia concreta. A ati-
vidade também irá propor 
modos de sua aplicação em 
ações educativas. As inscri-
ções estão abertas pelo site 
do museu.

No dia 21, 15h, haverá tam-
bém um recital de poesia 
online. Poetas de diversas ge-
rações participam do evento 
online, para servirem doses 
altamente concentradas de 
poesia, agora em formato on-
line. As performances fi cam 
disponíveis nas redes sociais 
da Casa das Rosas. Não perca 
o expresso da poesia!

Os eventos serão trans-
mitidos na página da Casa 
das Rosas no Facebook e no 
YouTube.

Mais  informações  no 
site casadasrosas.org.br. A 
Casa das Rosas fica na Ave-
nida Paulista, 37. Telefone: 
3285.6986.

•GASTRONOMIA

Continue se cuidando.
Lave sempre as mãos.

David Uip
Médico

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.

Pokes: um “temaki no pote”, de inspiração havaiana
Já ouviu falar em poke? 

Melhor ainda: já experimen-
tou um deles?  Há quem de-
fina a novidade como um 
“temaki no pote”, porque 
os cubos de peixe cru são 
servidos em cumbucas, mas 
essas refeições de inspira-
ção havaiana primam pela 
mistura com vários outros 
ingredientes, frutas inclusive, 
numa mistura de mar, sabores 
tropicais e pitadas orientais. 

Muito leve e saudáveis, os 
pokes são a aposta do verão 
do restaurante Sabor Orien-
tal, no Jabaquara, já famoso 
pelos combinados japone-
ses (foto), temakis, e outras 
delícias da culinária oriental. 

O Poke é personalizado e 
cada um faz suas misturas. Dá 
para colocar arroz oriental, ger-
gelim, couve, algas, brócolis, 
tomate grape,finas fatias de 
limão siciliano, cenoura, acelga 
couve crispy, alho poró, geleia 
de limão... E, claro, peixes e 
frutos do mar como o camarão. 

Ou seja, é uma super refei-
ção, leve, saudável e que ne-
nhum apaixonado por sushis 
e culinária oriental deve deixar 
de provar. No Sabor Oriental, 
o poke pequeno sai por R$ 
28,90 e o Grande por R$ 48,90. 

Vale conferir e pedir dife-
rentes combinações.  

Promoção
A casa também está com 

outra promoção para quem 
gosta de hot rolls - que são 
aqueles sushis super crocan-
tes, empanados e fritos, en-
tregues quentinhos em sua 
casa ou que pode ser sabore-
ado no restaurante. 

De terça a quinta feira, a 
porção com 20 unidades sai 
por apenas R$ 20. E pode 
contar: não são “mini” hot 
rolls - no Sabor Oriental, os 
sushis e sashimis são sempre 
super caprichados . 

Cardápio variado
O restaurante, que conta 

com tradicional serviço de 
delivery também na zona sul, 
é referência pela variedade do 
cardápio. Além do capricho 

no preparo e na entrega de 
pratos da culinária japonesa, 
também oferece boxes da 
culinária chinesa, pratos exe-
cutivos variados para almoço.  
São mais de 60 combinações 
para serem entregues em 
boxes. 

Temakis, ceviches, shimejis 
estão lá, assim como delícias 
de inspiração chinesa como 
guiozas e rolinhos primavera. 

Só mesmo pedindo o car-
dápio para conhecer toda 
variedade oferecida.

A unidade Jardim Aeropor-
to já está aberta e seguindo 
todas as recomendações da 
OMS, para garantir saúde da 
equipe e dos clientes. Fica na 

Rua Tapes, 576 – Jardim Aero-
porto. Para quem prefere pe-
dir em casa ou no escritório, o 
WhatsApp é (11) 9 5589-4638 
ou telefone 5589-4638.

Siga o Restaurante nas 
redes sociais: @sabororiental.
ofi cial. 

O cardápio completo está 
em sabororiental.com.br.

https://jornalzonasul.com.br/pokes-um-temaki-no-pote-de-inspiracao-havaiana/
https://jornalzonasul.com.br/para-visitar-casa-das-rosas-e-preciso-agendar-pela-internet/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=295099
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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Em maio, as obras de seis 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA) foram retoma-
das - uma delas no Jabaquara, 
outra na Vila Mariana. Há ain-
da mais uma em construção 
na zona sul, em Parelheiros. 
Todas vão oferecer atendi-
mento de média complexi-
dade.

A UPA Jabaquara, que está 
sendo construída ao lado do 
Hospital Saboya, tem por ob-
jetivo desafogar o atendimen-
to de Pronto Socorro. Ali, 350 
pessoas por dia poderão pas-
sar por atendimento inicial, 
garante a Secretaria Municipal 
de Saúde, que prevê a entrega 
da obra pronta ainda esse ano.  

A nova UPA terá sete leitos 
de urgência, 14 de observação 
para adultos e outros quatro 
em pediatria. Haverá seis  
consultórios médicos, um con-
sultório odontológico, além 
de sala de ortopedia, raio-x, 
salas de gesso, suturas, este-
rilização e expurgo, sala para 
medicação, sala para coleta de 
exames, oito poltronas de ina-
lação adulto e oito poltronas 
para inalação infantil. 

A unidade contará ainda 
com duas salas de isolamento, 
duas salas de avaliação e tria-
gem. Será também equipada 
com farmácia, serviço social, 
ouvidoria e áreas administra-
tivas. 

As novas UPAs terão pro-
fi ssionais clínicos, cirurgiões, 
ortopedistas, pediatras, en-
fermeiros, coordenadores na 
área médica e enfermagem, 
técnicos de farmácia, gesso e 
enfermagem, farmacêuticos, 
assistentes sociais e funcio-
nários da área administrativa. 

Assim, as UPAs têm ca-
pacidade para estabilizar os 
quadros dos pacientes e re-
alizar o diagnóstico inicial, 
para desafogar as Assistências 
Médicas Ambulatoriais e os 
equipamentos hospitalares 
na cidade.  

O prédio está sendo cons-
truído numa área de 2500 
metros quadrados, anexo ao 
Hospital, com acessibilidade 
completa e terá  aquecimento 
solar, além de contar com sis-
tema de água de reuso

 Tanto a unidade Jabaqua-
ra quanto as outras em obras 
vão atender em tempo inte-
gral, ou seja, 24 horas por dia. 
Já existem 14 equipamentos 
desse tipo na cidade. 

Custo
Todas as obras são reali-

zadas por empresas licitadas 
pela Secretaria de Infraestru-
tura Urbana e Obras (SIURB) 
e estão inseridas no Programa 
Avança Saúde SP, resultado 
de acordo entre a Prefeitura 

e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). O 
valor do investimento nesta 
unidade é de R$ 5,7 milhões.

No final do primeiro se-
mestre de 2019, a Prefeitura 
assinou a contratação do 
financiamento de US$ 100 
milhões (cerca de R$ 575 mi-
lhões) junto ao Banco Inte-
ramericano de Desenvolvi-
mento (BID), para projeto de 
reestruturação e qualifi cação 
das redes assistenciais de 
Saúde da cidade de São Paulo, 
o “Avança Saúde São Paulo”.  
investimento total no progra-
ma será de US$ 200 milhões 
(R$ 1,150 bilhão) nos próximos 
cinco anos, dos quais US$ 100 
milhões serão obtidos com o 
fi nanciamento junto ao BID e 
o restante como contraparti-
da da Prefeitura.

 No total, estão previstas 
cerca de 150 obras distribuídas 
por toda a capital e 60 mil 
profissionais da Saúde mu-
nicipal em aperfeiçoamento 

Prefeitura prevê que UPA no Jabaquara 
estará atendendo até o fi nal de 2020

Podologia

Votos nulos e brancos 
não anulam eleições

Uma antiga “Fake News” 
sobre eleições é a de que se a 
maioria dos votos for nulo ou 
branco, a eleição será anulada. 
Não é verdade.

Como também é falsa a in-
formação de que há diferença 
entre votos brancos e nulos. 
Há quem acredite que o voto 
branco vai para o candidato 
vencedor. Pode até haver uma 
diferença simbólica para o 
eleitor, mas na prática, tanto 
o voto nulo quanto o branco 
ficam de fora da contagem 
que vai definir quem são os 
vencedores, tanto no voto 
para o cargo executivo (pre-
feito) quanto para o legislativo 
(vereadores).

Segundo o Tribunal Supe-
rior Eleitoral, votos nulos e 
brancos não  influenciam o 
resultado do pleito, por mais 
expressivos que sejam e não 
são considerados válidos. A 
Constituição Federal diz, no 

art. 77, que será considerado 
eleito o candidato que obtiver 
a maioria absoluta dos votos, 
excluídos os brancos e nulos. 
A regra vale para a eleição de 
prefeito.

Abstenção
Já a abstenção - que é a 

ausência no dia da votação - é 
diferente. Embora também 
seja um voto a menos na conta 
fi nal, não é um direito legítimo 
do eleitor como os votos nulos 
e brancos. Segundo o TSE, o 
eleitor, nesse caso, deixa de 
exercer o direito-dever de 
voto, e isso traz consequên-
cias: a ausência a três turnos 
consecutivos de votação gera 
o cancelamento do título. 

Tal situação impede que o 
cidadão exerça alguns atos da 
vida civil, como, por exemplo, 
matricular-se em estabeleci-
mentos de ensino superior e 
participar de licitações públi-
cas.

•ELEIÇÕES 2020

www.aurelionomura.com.br

VEREADOR

45451
Mais qualidade de 

vida para São Paulo, 
com honestidade, 
sustentabilidade e
responsabilidade.
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para atender à população nas 
unidades de Saúde e também 
nas estações tecnológicas 
que devem operar com a 
Telemedicina. Além de novas 
construções, partes dos re-
cursos serão investidos para 
a aquisição de equipamentos 
de média e alta complexidade 
para a área da Saúde, como 
tomógrafos e aparelhos de 
ressonância magnética.

 O objetivo do Avança Saú-
de SP é ampliar a oferta, me-
lhorar as condições de acesso 
e aprimorar a qualidade dos 
serviços municipais no âmbito 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) na cidade de São Paulo.

 Endereços:
-  A UPA Jabaquara está 

localizada na Rua Cruz das 
Almas, anexo ao Hospital 
Municipal Dr. Arthur Ribeiro 
de Saboya.

- A UPA Vila Mariana está 
em obras na Rua Dr. Diogo de 
Faria, 609.

A UPA Jabaquara está em obras desde maio e está prometida para este ano, ainda

http://aurelionomura.com.br/
https://jornalzonasul.com.br/prefeitura-preve-que-upa-no-jabaquara-estara-atendendo-ate-o-final-de-2020/
https://jornalzonasul.com.br/votos-nulos-e-brancos-nao-anulam-eleicoes/
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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IMÓVEIS - VENDA EMPREGOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPERATIVA  DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA 

CLASSE MÉDICA – COOPERPAS/MED 1 “EM LIQUIDAÇÃO”
C.N.P.J./ M.F. Nº 00.862.274/0001-90 

AssEmbLEIA GErAL ExTrAOrDINárIA
Ficam convocados os srs. Cooperados da Cooperativa dos Profissionais da 
Saúde da Classe Médica - CooperpaS/Med 1 “em liquidação”, a participarem 
da assembléia geral extraordinária, a se realizar no dia 26 de novembro de 2020, 
no município de poá, à rua maria janoni novazzi nº 167, centro, cep 08561-400, 
a primeira convocação será às 17:00h, a segunda convocação será às 18:00h e 
a terceira convocação será às 19:00h, tudo em conformidade com a lei 5764/71 
com a seguinte

Ordem dO dia:
I- apresentação pelo Liquidante do relatório e balanço do estado da liquidação 
da Cooperativa e prestação de contas das atividades no período, nos termos do 
artigo 68, inciso IX da Lei 5764/71 .
II- Convocação dos credores e devedores.
III- outros assuntos de interesse geral.

São Paulo, 04 de novembro de 2020
maNOeL de amOrim meLO

   LiQUidaNTe

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 

•URBANISMO

O projeto fi cou paralisado 
por causa da pandemia e even-
tos de debate ou ação com 
participação da comunidade 
foram suspensos. Mas, ago-
ra, a discussão está de volta: 
vai até dia 10 de novembro 
a consulta pública sobre a 4ª 
etapa do Projeto Piloto de Ar-
borização de Calçadas (PPAC). 
Para participar, basta acessar 
a plataforma Participe Mais 
(http://participemais.prefeitu-
ra.sp.gov.br) e clicar em “con-
sultas públicas”. Depois, baixe 
e leia o arquivo disponível em 
“documentos adicionais” e en-
tre na aba “debates”, ao lado. 
Nela, é possível contribuir com 
opiniões sobre a proposta.

É possível participar de 
duas formas: escrever uma 
contribuição no campo “res-
posta aberta” com comentá-
rios, sugestões e dúvidas ou 
marcar a caixa “apoiar”, para 
indicar brevemente se você 
concorda com o projeto.

Sobre o PPAC
Diante do desafi o de arbo-

rizar as calçadas de São Paulo, 
em junho de 2017 a Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente (SVMA) convidou 

o Conselho Regional de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Cultura de Paz 
– CADES da Subprefeitura da 
Vila Mariana para desenvolver 
um Projeto Piloto de Arboriza-
ção de Calçadas - PPAC.

A seleção do território para 
o desenvolvimento do projeto 
buscou identificar uma área 
com diversidade de situações 
e desafi os para arborização, e 
que tivesse uma movimenta-
ção signifi cativa de pedestres. 
O local escolhido foi um qua-
drilátero situado no distrito da 
Saúde delimitado pelas ruas 
Paracatu, Mauro, Fagundes 
Dias e Av. Jabaquara, no qual 
se inserem as ruas das Uvaias, 
Trentino Antônio Tardochi, 
Décio, Prof. José Cuce, Urânio 
e Dr. Isaías Salomão, e onde 
está situada a estação Saúde 
da linha azul do metrô. Tendo 
em vista o tamanho do desa-
fi o, o projeto envolveu a comu-
nidade, especialistas, parcerias 
e foi dividido em etapas de 
elaboração e execução.

A 4ª etapa do PPAC abran-
ge toda extensão da rua das 
Uvaias e foi dividida em quatro 
trechos de intervenção. Nesta 

consulta pública convidamos a 
sociedade civil a colaborar en-
viando sugestões ou dúvidas 
sobre a proposta de execução 
do 1º trecho: esquina da Rua 
das Uvaias e com a Rua Décio. 

As melhorias propostas no 
1º trecho são:

- Ampliação da calçada da 
esquina da rua das Uvaias com 
rua Décio;

Implantação de rampas de 
acessibilidade e de faixas de 
travessia de pedestres na rua 
das Uvaias e na rua Décio;

- Implantação de vagas ver-
des para o plantio de árvores 
na rua das Uvaias;

- Implantação de infraestru-
tura verde (jardins de chuva) 
na rua das Uvaias.

Informações adicionais e 
documentos sobre o projeto 
podem ser obtidos no link: bit.
ly/3mX8SW5

SERVIÇO
Consulta pública sobre a 4ª 

etapa do Projeto Piloto de Ar-
borização de Calçadas (PPAC). 
Até 10/11/2020. 

Site: http://participemais.
prefeitura.sp.gov.br/legisla-
tion/processes/6

•ELEIÇÕES 2020

Site do TSE traz prestação de contas

AVISOS E EDITAIS

R. Gal. Chagas Santos, 167
- Saúde - 

3479-0801
99488-3594          

LOCAÇÃO

V
E
N
D
A
S

APTO 2 DORMS A 600M DO 
METRÔ JABAQUARA

Sala 2 ambs, cozinha 
planejada, copa, área 
de serviço, lazer total

R$ 1.400,00 - 
Cond. R$ 600

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

CASA MIRANDÓPOLIS
PRÓX. METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

280m2 constr., 3 dorm, 1 ste, 2 salas -jantar/estar, escrit. 
c/ terraço, coz/copa. Parte superior: salão de festas com 

churrasq., 1 vaga gar segura R$ 650 MIL

APTO METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE 75M²
Reformado, 2 dorm, sala 2 amb, WC, 

lavanderia, lazer total, 1 vaga 

R$ 420 MIL. Pronto para morar

AP. METRÔ 100M METRÔ 
SANTA CRUZ  80M²

3 dorm, sala 2 amb, 2 
WC, coz, lavand. 1 vaga

R$ 630 Mil

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²

2 dorm, sala 2 amb c/ 
varanda. DE, lazer total,

1 vaga. R$ 390 MIL

APTO JABAQUARA
76M² AU

3 dorms, 1 vaga,
lazer total.
R$ 320 mil

CASA METRÔ SÃO JUDAS 
240 M² AU

3 dorm, 1 ste, 2 salas, 
4 WC, edícula c/ 1 dor e 
WC, lavand. R$ 870 MIL

APTO 100M METRÔ 
PÇA DA ÁRVORE 

84m2 área, 2 dorms (1 suíte) 
2 vagas, dep. emp.  

R$ 630 mil

APTO PRAÇA DA ÁRVORE 
70M2 

2 dorms, sala 2 ambs c/
 varanda, coz, lavand, 

1 vaga. R$ 480 mil

METRÔ PARAÍSO
60 M² AU

2 dorms, sala 2 ambs,
coz, WC, s/ vaga.

Reformado - R$ 320 MIL

KITNET METRÔ 
SÃO JOAQUIM 

40m2 AU 

R$ 160 mil

APTO METRÔ ANA ROSA
86 M² AU

2 doms, sala 2 ambs, 
2 WC, coz, AS, 

Dep Emp. 
1 vaga. R$ 485 MIL

APTO 100M2 DE ÁREA
METRÔ PARAÍSO 

Ótima localiz., 2 dorms, sala 2 
amb, dep. emp, 1 vaga gar,
prédio padrão 2 elevadores

R$ 650 mil

APTO AO LADO DO METRÔ 

Estação Hospital S.Paulo
2 dorms, 70m2 de área, 

reformado
R$ 380 mil

Consultas por município e 
cargo, acesso à informações 
detalhadas sobre a situação 
dos candidatos aos cargos 
de prefeito, vice-prefeito e 
vereador, que pediram regis-
tro para concorrer às Eleições 
Municipais de 2020 já estão 
disponíveis na plataforma 
DivulgaCandContas, do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
disponível em divulgacand
contas.tse.jus.br/

A ferramenta traz ainda 
todos os dados declarados 
à Justiça Eleitoral, inclusi-
ve informações relativas às 
prestações de contas dos 
concorrentes

Acesso
O sistema é aberto a todos 

os cidadãos, sem necessidade 
de cadastro prévio ou autenti-
cação de usuário. Na consulta, 

basta selecionar a unidade 
da federação no mapa ou a 
sigla do estado que quiser 
informações.

Na página principal do sis-
tema, o interessado encontra-
rá o quantitativo total de can-
didaturas por cargo (prefeito, 
vice-prefeito e vereador). No 
mapa do Brasil, é possível 
filtrar a pesquisa clicando 
na unidade da Federação e 
depois no cargo desejado. 
Em seguida, aparecerá uma 
lista com todos os políticos 
que concorrem ao cargo no 
estado.

Selecionado o nome do 
candidato, é possível obter 
informações sobre o seu nú-
mero, partido, composição 
da coligação que o apoia (se 
for o caso), nome que usará 
na urna, grau de instrução, 

ocupação, site do candidato, 
limite de gasto de campanha, 
proposta de governo, descri-
ção e valores dos bens que 
possui, além de eventuais 
registros criminais. Também 
é possível acompanhar a situ-
ação do pedido de registro e 
eleições anteriores das quais 
o candidato tenha participa-
do.

Prazo
A ferramenta é atualiza-

da toda hora à medida em 
que chegam solicitações de 
registros à Justiça Eleitoral. 
No dia 26 de setembro, às 
19h, termina o prazo para os 
partidos políticos e coligações 
apresentarem o requerimen-
to de registro de candidatos 
e chapas à Justiça Eleitoral.

Fonte: Agência Brasil

Arborização de calçadas na Saúde: 
opine sobre o projeto pela internet

http://www.georgehato.com.br/
https://jornalzonasul.com.br/arborizacao-de-calcadas-na-saude-opine-sobre-o-projeto-pela-internet/
https://jornalzonasul.com.br/site-do-tse-traz-prestacao-de-contas/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511947075742&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511989736711&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20Zona%20Sul%20a%20respeito%20do%20Apto%20no%20Planalto%20Paulista
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511994883594&text=Ol%C3%A1%20equipe%20Casa%20Nova%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20Zona%20Sul%20e%20gostaria%20de%20saber...

