
13 DE NOVEMbrO DE 2020 - ano 61 - NO 2.999Telefone/WhatsApp: (11) 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br

Página 5

Quase 900 novas vagas 
estão sendo criadas na 
Zona Azul só nos bairros 
Vila Mariana, Vila Clemen-
tino e Mirandópolis. Em 
toda a cidade, serão quase 
10 mil vagas rotativas para 
a zona azul, que será to-
talmente digital e operada 
pela empresa Estapar, que 
venceu licitação para ope-
rar o sistema na cidade. 
A operação começa na 
próxima terça-feira, 17, e 
a partir de sábado, 14, já 
estará disponível o aplica-
tivo de celular necessário 
para  comprar o cartão de 
estacionamento, também 
digital, pelos mesmos valo-
res praticados atualmente. 
A  questão é polêmica e 
moradores da região se 
dividem entre críticas e 
elogios ao aumento do es-
paço dedicado às vagas ro-
tativas com cobrança por 
tempo de uso. Página 4

Zona Azul é ampliada 

Nesse Natal, Papai Noel de 
shopping vai interagir pelo 
WhatsApp com a criançada
Página 6
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A eleição municipal 
desse ano tem caracte-
rísticas únicas, históri-
cas. Não só pelo fato de 
que o eleitor terá de ir 
votar usando máscara e 
levando sua própria ca-

neta, obrigatoriamente, 
para evitar a contami-
nação por Covid. Mas 
também porque os elei-
tores estarão escolhen-
do o prefeito ou pre-
feita e os vereadores 

que vão comandar São 
Paulo após a pandemia, 
que colocou em cheque 
transporte, educação, 
saúde e economia da ci-
dade e definir os rumos 
da retomada. Página 3

Eleições vão definir 
medidas pós pandemia
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M E I O A M B I E N T E

Temporada de chuvas traz riscos
Os cuidados com limpe-

za urbana são fundamentais 
em qualquer época do ano. 
Mas, na temporada de chu-
vas garantir ruas e casas lim-
pas tem importância ainda 
maior para evitar não apenas 
o agravamento de enchentes e 
alagamentos como também o 
crescimento de problemas de 
saúde pública. 

Em plena pandemia e com 
quarentena ainda vigente no 
Estado, muitas famílias per-
manecem trabalhando em 
casa e se dividindo entre as 
tarefas domésticas, educação 
e emprego. Nesse cenário, cui-
dar da destinação correta dos 
resíduos domésticos precisa 
ser missão diária.

Lixo mal acondicionado 
dentro de casa ou descartado 
incorretamente pelas ruas 
agrava o problema das en-
chentes, atrai animais sinan-
trópicos, provoca doenças. 

Os cuidados começam den-
tro de casa e se estendem pelas 
ruas, estabelecimentos que 
frequentamos... O tempo todo 
é necessário estar atento.

Os três A’s
Há uma máxima entre es-

pecialistas que indica que os 
animais sinantrópicos, que 
podem transmitir doenças, 
são como todos os seres vivos: 
necessitam de três fatores para 
sobreviver - os três A’s: água, 
alimento e abrigo.

Na temporada das chuvas, 
a maioria deles encontra con-
dições ainda mais favoráveis 
a se reproduzirem ou saem 
das tubulações e passam a se 
esgueirar pelas ruas e casas, 
trazendo novos riscos à saúde 

das pessoas. A pandemia de 
Covid, aliás, reforçou um ensi-
namento que outras doenças já 
haviam trazido: higiene e lim-
peza evitam graves problemas 
de saúde pública. 

Medidas simples devem 
estar na lista de prioridades. 
Mantenha jardins e quintais 
limpos, separe os materiais 
recicláveis e não recicláveis, 
evite acumular coisas, respeite 
os horários da coleta.

Os serviços de coleta sele-
tiva de recicláveis ou de co-
leta tradicional domiciliar de 
resíduos são prestados pela 
concessionária Ecourbis Am-
biental nas zonas sul e leste da 
capital. Visite o site ecourbis.
com.br/e-coleta.aspx  e saiba 
o horário em que cada um dos 
caminhões passa em sua rua.

Dessa forma, é possível par-
ticipar com a separação de 
recicláveis e também garantir 
que os sacos de lixo sejam 
colocados na calçada apenas 
uma ou duas horas antes do 
horário previsto para a coleta. 

Moscas e 
baratas

Sujeira espalhada, em casa 
ou nas ruas, atrai baratas, 
moscas e formigas.  Embora 
o cidadão tenha essa informa-
ção, mutas vezes deixa de con-
tribuir com a limpeza urbana 
por atitudes equivocadas. 

Além de deixar sobras de 
alimentos dentro da própria 
casa, também deixa água acu-
mulada em objetos nos quin-
tais e varandas, não acondicio-
na corretamente o lixo domés-
tico. É preciso usar sacos ou 
sacolas resistentes, não colocar 

volume acima de dois terços 
da capacidade e deixar no 
horário correto na rua, para 
evitar intercorrências como 
o ataque por animais ou que 
sejam levados por enxurradas.

Moscas alimentam-se de 
fezes, escarros, secreções, pro-
dutos animais e vegetais em 
decomposição e açúcar, entre 
outros. Baratas têm atuação si-
milar, mas também se alimen-
tam de sobras nos esgotos e 
costumam sair das tubulações 
em dias chuvosos - por isso, 
torna-se ainda mais importan-
te evitar o despejo de alimen-
tos e óleo pelo encanamento.

Baratas, moscas e também 
formigas carregam agentes pa-
togênicos em suas patas após 
pousarem em superfícies con-
taminadas com estes germes e, 
posteriormente, pousarem nos 
alimentos. Assim, transmitem 
várias doenças, tais como dis-
túrbios gastrointestinais  .

Para evitar a proliferação 
desses insetos, é preciso manter 
os ambientes limpos - inclusive 
a lixeira onde se deposita o lixo 
durante a semana, além de 
ensacar o lixo corretamente. 
O ideal é deixar a lixeira sobre 
uma grelha ou tablado, em 
vez de encostada no solo, ou 
limpar a área frequentemen-
te. Os alimentos no armário 
também devem estar sempre 
em recipientes bem fechados. 
Evitar o desperdício também 
é importante: quanto menos 
lixo desperdiçado, menor é 
a chance de atrair os insetos.  

 Mosquitos
 Outro grande problema e 

que tem relação com a desti-
nação correta de resíduos é a 

Participe, discuta, refl ita. 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 fi nal de resí duos. Esta página 
conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte 
e destinação fi nal 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.

proliferação de mosquitos. 
Dois gêneros de mosquitos 

têm forte presença e prejudi-
cam a população paulistana: 
o Aedes e o Culex. 

As fêmeas de Culex picam à 
noite e as do Aedes durante o 
dia, ambas porque precisam de 
sangue para maturar os ovos. 

Embora o pernilongo co-
mum (Culex) tenha mais a 
característica de incômodo, 
causador de coceira e em al-
gumas pessoas de alergias, o 
Aedes carrega doenças como 
a dengue, zika, chicunguya e 
outras que podem ser fatais.

Os dois tipos de mosqui-
to,  portanto precisam de 
água para postura dos ovos 
e proliferam-se especialmen-
te na primavera e no verão 
- pela média de tempera-
tura e pela abundância de 
água das chuvas. Enquan-
to as fêmeas Culex buscam 
água poluída, as do Aedes 
preferem colocar os ovos em 

recipientes com água limpa. 
Em síntese, todo acúmulo 

de água é favorável à prolife-
ração de mosquitos. Para con-
trolar a população de mos-
quitos, é necessário eliminar 
os criadouros e essa situação 
está intimamente ligada ao 
descarte correto de resíduos. 

Evitar acúmulo de objetos 
nos quintais e jardins, não 
jogar materiais inservíveis 
em terrenos ou vias públi-
cas devem ser preocupações 
constantes, pois esses itens 
podem acumular água da 
chuva e servir de criadouro. 

Da mesma forma, é neces-
sário estar sempre atenteo e 
recolher latas, copos e frascos 
em geral sem utilidade e colo-
car em sacos de lixo - aqueles 
que são de material reciclável 
(plástico, vidro, metal e papel) 
devem ser encaminhados pela 
coleta seletiva para que sejam 
reciclados. 

Ratos
Deixar restos de alimentos 

mal acondicionados ou não 
cuidar do “lixo” doméstico são 
atitudes que também podem 
atrair ratos. Mesmo o lixo 
deixado em praças, terrenos 
e ruas contribui igualmente 
para a manutenção da popu-
lação de roedores em esgotos 
e tubulações. Ratos podem 
transmitir leptospirose é uma 
doença grave, causada por bac-
térias da espécie Leptospira in-
terrogans, presente na urina do 
rato e pode levar à morte o ser 
humano e animais domésticos.

O contágio geralmente ocor-
re devido ao contato com água 
ou lama de enchente, limpeza 
de córregos, caixas de esgoto, 
águas pluviais, fossas ou de 
bueiros e manipulação de lixo 
contaminados com urina de 
rato infectada.Com as chuvas 
de verão os números de casos de 
Leptospirose aumentam muito.

FAZER LIMPEZAS PERIÓDICAS EM QUINTAIS, ARMÁRIOS E 
DEIXAR O LIXO DOMÉSTICO SEMPRE BEM ACONDICIONADO 
É ESSENCIAL O ANO TODO, MAS NO PERÍODO DE CHUVAS, 
IMPEDE ATÉ O SURGIMENTO DE VETORES DE DOENÇAS

Pontos de descarte de lixo eletrônico estão funcionando
Durante a quarentena, mui-

tas empresas passaram a atuar 
em sistema de “home o�  ce”. 
Também os estudantes co-
meçaram a assistir às aulas 
com auxílio de dispositivos 
eletrônicos - tablets, celulares, 
notebooks. 

Essa tendência apenas in-
tensi� cou um movimento que 
já é visto há alguns anos, de 
ampliação do uso de aparelhos 
eletroeletrônicos. 

A situação também levou 
muitas famílias e empresas a se 
reorganizarem, separar itens 
que já não funcionam, substi-
tuir dispositivos ultrapassados 
por outros mais modernos...

E o que fazer com todos 
os aparelhos que não mais 
servem? Mouses, teclados, 
baterias, cabos, monitores, 
impressoras... 

Especialmente quando se 
têm em mente que há compo-
nentes nesses aparelhos que 
podem ser reaproveitos e, ao 

mesmo tempo, que o material 
usado não pode ser descartado 
incorretamente sob o risco 
de poluir o solo, a água com 
materiais pesados e contami-
nantes, torna-se cada dia mais 
importante garantir o descarte 
correto. Os eletrodomésticos 
e eletroeletrônicos têm mate-
riais que podem contaminar o 
solo. Vale ainda destacar que, 
quando expostos ao sol e à 
chuva, podem liberar substân-
cias como mercúrio, cádmio, 
cobre, cromo, entre outros. 

Paralelamente, muitos ser-
viços de coleta estavam inter-
rompidos, também por conta 
da pandemia de Covid e a 
quarentena estabelecida. 

Mas, agora, já é possível en-
contrar na zona sul paulistana 
endereços para depositar seus 
aparelhos eletroeletrônicos, 
pilhas e baterias.

Vila Mariana
A cooperativa responsável 

LIMPEZA URBANA

pela coleta de eletroeletrônicos 
na Subprefeitura Vila Mariana, 
Coopermiti, voltou a operar, 
embora não aceite qualquer 
item (con� ra lista).

A caixa coletora está insta-
lada na Praça de Atendimento, 
na Rua José de Magalhães, 
500, Vila Clementino. 

O descarte pode ser feito de 
segunda a sexta-feira, exceto 
feriados, das 10h às 16h. Os 
eletrônicos serão encaminha-

dos para a destinação ecológi-
ca. A cooperativa ainda conta 
com outros postos espalhados 
por toda cidade e os endereços 
estão no site: www.coopermiti.
com.br

Con� ra a lista de itens rece-
bidos no ponto câmeras foto-
grá� cas, secadores de cabelo, 
prancha alisadora e babyliss, 
notebooks, barbeador e depi-
lador, chuveiro; torneira elétri-
ca; luminárias (sem lâmpada); 

reatores de luminárias; bate-
deira, cafeteira, liquidi� cador, 
sanduicheira, MIX, grill, chur-
rasqueira elétrica, torradeira, 
ventilador, coifa, micro-ondas, 
forno elétrico, lava louças; 
DVD e CD player, Blue Ray, 
Vídeo cassete, aparelho de fax, 
calculadora, mouse, teclado; 
rádios, vídeo game, aparelhos 
de som; walkman e ipods, � os, 
cabos, fones, fontes, recar-
regadores de celular; celular, 
telefones em geral, centrais 
telefônicas; computadores, no 
break, notebooks, netbooks, 
tablets, monitores e TVs LED/
Plasma/LCD; impressoras - 
desde que sem cartuchos de 
tinta ou toner.

O ponto não recebe lâmpa-
das; monitor e televisor CRT 
(tubo); � bra ótica; � tas mag-
néticas (DAT, VHS, K7, Beta 
Cam, Disquetes, Rolo de � l-
me); toner e cartucho de tinta; 
refrigerador, frigobar, freezer; 

pilhas e baterias; aparelhos de 
ar condicionado; e bebedouros 
que refrigeram.

V. Gumercindo
Se na Subprefeitura de Vila 

Mariana não são recebidas 
pilhas e baterias, nos pontos 
operacionalizados pela Gre-
enEletron esse material pode 
ser depositado.

Um deles ainda é pouco 
conhecido - � ca na Paróquia 
São Francisco de Sales, à Rua 
Dom Sebastião do Rego, 164 
- Vila Gumercindo e opera 
de segunda a sábado, das 9h 
às 17h. Ali há um coletor de 
tamanho médio, onde podem 
ser depositados aparelhos e 
dispositivos com tamanho 
máximo de 30cm x 55cm.

Todas as informações sobre 
os materiais que podem ser 
descartados e ainda a lista 
completa de endereços  pode 
ser conferida no site greenele-
tron.org.br.
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•ELEIÇÕES 2020

Eleições de domingo vão defi nir quem se 
responsabilizará pelo futuro pós-pandemia

A tendência do eleitorado, 
tanto em eleições municipais 
quanto estaduais ou federais, 
é prestar mais atenção aos 
candidatos que disputam o 
cargo majoritário. Mas, a es-
colha dos parlamentares, que 
vão definir leis e fiscalizar o 
Executivo é essencial. No caso 
da cidade, são os vereadores, 
ainda, que negociam os pro-
jetos criados pelo prefeito ou 
prefeita.

Em eleições municipais, 
essas escolhas interferem 
diretamente no cotidiano das 
pessoas: transporte público, 
escolas, como é a sinalização 
de trânsito, programas para 
urbanização de favelas e mo-
radias, obras viárias, creches... 
Todas essas questões já são 
essenciais para garantir a qua-
lidade de vida em cada bairro 
da cidade, mas agora ganham 
importância por conta da pan-
demia de Covid.

Como a Prefeitura vai fa-
zer para garantir um transpor-
te público seguro e higieniza-
do, evitando aglomerações? 
Quais serão os próximos pas-
sos para liberação de ativi-
dades comerciais ou mesmo 
de lazer, cultura e turismo na 
cidade?

A retomada das aulas virá 
acompanhada de compensa-
ções para o conteúdo perdi-
do em 2020? Quais serão as 
regras para as instituições 
particulares?

O horário político de tv e 
rádio, além da campanha e 
publicidade nas ruas desen-
volvida tanto pelos candida-
tos a prefeito como pelos 

que disputam vaga na Câmara 
Municipal podem trazer in-
dicações das propostas dos 
candidatos, para que cada 
eleitor possa escolher aqueles 
que melhor representam seus 
anseios e suas ideias em ter-
mos de política pública. 

É interessante perceber 
que, em 2020, a maioria dos 
candidatos deixou de lado as 
promessas de grandes obras. 
A Operação Urbana Água 
Espraiada, no Jabaquara, por 
exemplo, será retomada? Di-
fícil prever, mas por falta de 
recursos e por conta da pan-
demia, é bastante improvável.

Fiscalização
Na segunda, 16, prova-

velmente já será conhecido 
o nome não só do próximo 
prefeito ou prefeita como 
também os nomes dos 55 ve-
readores paulistanos. Acom-
panhe a apuração e procure 
se informar sobre todos eles. 

O que acontece se os can-
didatos escolhidos por você 
forem eleitos? Ou se, pelo 
contrário, não conquistarem 
a vaga pleiteada? 

É essencial que os eleito-
res mantenham atenção para 
as medidas que os eleitos 
tomarem ao longo de todo o 
mandato. Que projetos foram 
apresentados? Aprovados? 
Atualmente, há vários instru-
mentos para que a população 
possa participar das gestões 
- e isso sempre deve ser inde-
pendente de seus candidatos 
terem sido ou não eleitos - de 
qualquer forma, precisam ter 
a atuação fi scalizada e cobra-
das suas promessas. 

•SAÚDE

Essa é a pergunta que 

não quer calar! E é uma 

questão muito polêmica, 

até porque muitas vezes o 

paciente é leigo no assunto 

e sente-se perdido diante 

de tantas possibilidades. As 

marcas não são conhecidas 

pelo público, são nomes 

que nunca escutaram e de 

repente se vêem diante de 

uma infi nidade de possibi-

lidades.

Se fosse para comprar 

um carro, de um modo ge-

ral, já conhecemos muitas 

marcas e sabemos quais são 

aquelas líderes de mercado, 

com maior e menor dura-

bilidade, com manutenção 

mais cara ou mais barata. 

Porém diante da necessi-

dade de adquirir aparelhos 

auditi vos, o paciente se vê 

na posição de ter que fazer 

uma importante escolha, 

porém sem conhecimento 

de causa.

Em primeiro lugar, é im-

portante saber que esses 

aparelhos super econômicos 

que vendem na internet e 

entregam em casa NÃO SÃO 

APARELHOS AUDITIVOS. 

Eles são apenas amplifica-

dores sonoros e além de 

não ajudar, em muitos ca-

sos, podem até prejudicar 

e piorar a perda auditi va do 

paciente.

Levando esse ponto em 

consideração, vamos falar 

sobre as marcas de apare-

lhos auditi vos. São muitas as 

possibilidades e de maneira 

geral, atualmente, a grande 

maioria tem uma excelente 

qualidade. Mas é claro que 

nem todas as marcas e em-

presas possui capital para 

investimento e estudo em 

todos os aspectos, por essa 

razão cada marca tem a sua 

“menina dos olhos”, e acaba 

investi ndo mais estudos em 

uma determinada área. 

Algumas marcas têm 

como carro chefe a adapta-

ção pediátrica, outras inves-

tem muito em tecnologias 

de conecti vidade com celu-

lar, televisão e afi ns, outras 

marcas investem em estu-

dos sobre perda auditi va e 

conforto para idosos, outras 

em melhorar a compreen-

são de fala em ambientes 

múlti plos.

E como saber qual marca 

tem aparelhos com melhor 

performance para o seu 

caso? Consultando uma boa 

clínica e um óti mo fonoau-

diólogo. Esse é o profi ssio-

nal que pode analisar as 

suas necessidades auditi vas 

e realizar uma adaptação 

realmente adequada. Desta 

forma, o profi ssional irá ava-

liar e fazer a melhor escolha 

dentro do que você precisa 

e não apenas te encaixar 

dentro daquilo que o apa-

relho pode oferecer.

Na AudioMAG trabalha-

mos somente com as me-

lhores e mais conceituadas 

marcas de aparelhos audi-

ti vos, pois entendemos que 

o aparelho deve se adequar 

ao paciente e não o paciente 

se adequar ao aparelho.

Para mais informações 

agende sua consulta. !

FONOAUDIÓLOGA
ALESSANDRA HERRERA

FONOAUDIÓLOGA 
DIANE MICHIUTI. 

Com tantas marcas de aparelhos auditivos, 
como escolher o melhor para mim?

- 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

É possível acompanhar o 
site da Câmara Municipal, par-
ticipar de audiências públicas, 
enviar emails para os vereado-
res, dar opinião em consultas 
públicas feitas também pela 
internet, participar dos con-
selhos populares diversos 
instituídos na cidade... 

O jornal São Paulo Zona 
Sul semanalmente aborda 
essas possibilidades, tanto 
na edição impressa quanto 
em seu site - jornalzonasul.
com.br.

Futuro sem pandemia
A chegada de uma pro-

vável vacina em 2021 não vai 
significar uma recuperação 
rápida da economia. Muitos 
estabelecimentos comerciais 
fecharam, outros ainda de-
vem fechar e há riscos futuros 
inegáveis, com desaqueci-
mento do comércio provo-
cado também pela onda de 
desemprego, como num cír-
culo vicioso negativo, que vai 
impactar também na arreca-
dação de recursos públicos 
para investimento por parte 
da Prefeitura.

Nesse cenário, a futura 
revisão do Plano Diretor tam-
bém será fundamental, com a 
decisão do que pode ou não 
ser construído e o que pode 
ou não funcionar comercial-
mente em cada região.

E, embora a Prefeitura não 
seja diretamente responsável 
pela geração de empregos, 
pode fomentar a economia 
de forma regionalizada, va-
lorizando as características 
de cada bairro e criando pro-
gramas que resultem, em 

última instância, em novos 
empregos, próximo à casa do 
contratado, com benefícios 
para o funcionário e o empre-
gador. 

Da mesma forma, ações 
que valorizem a economia 
regionalizada, contribuem 
inclusive para reduzir a crimi-
nalidade. E por falar em segu-
rança, ampliar a iluminação e 
cuidar da realização de even-
tos organizados, trazendo a 
população de volta para as 
ruas, são medidas que podem 
valorizar a vida urbana, me-
lhorando a segurança.

https://jornalzonasul.com.br/eleicoes-de-domingo-vao-definir-quem-se-responsabilizara-pelo-futuro-pos-pandemia/
https://jornalzonasul.com.br/eleicoes-de-domingo-vao-definir-quem-se-responsabilizara-pelo-futuro-pos-pandemia/
https://jornalzonasul.com.br/com-tantas-marcas-de-aparelhos-auditivos-como-escolher-o-melhor-para-mim/
https://www.facebook.com/CidinhaRaiz2020
https://www.flaviabellaguarda.com.br/
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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.

Continue se cuidando.
Se sair, use máscara.

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 

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

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

DIRETOR ADMINISTRATIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

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

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

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

Impressão: Gráfica OESP

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

PASSA-SE ROUPAS 
PARA FORA!!!

Tratar com Sueli 
Fones : (11) 5012-8149 

Cel.: (11) 96450-9510

Ligue 
agora!

•TRÂNSITO

Região ganha novas vagas de Zona Azul, 
que será administrada pela Estapar

Rua das Rosas, Avenida 
Senador Casemiro da Rocha, 
Praça Santa Rita de Cássia, 
Rua França Pinto, Otonis, Ba-
celar... Várias ruas da região 
- e, na verdade, por toda a 
cidade, receberam sinalização 
para criação de vagas de Zona 
Azul. A ampliação do sistema 
pago de estacionamento nas 
vias públicas já estava prevista 
no edital que previa a conces-
são do gerenciamento dessas 
vagas pela iniciativa privada. 

A partir da próxima terça, 
17, a empresa vencedora da 
disputa vai passar a gerenciar, 
por meio de um aplicativo de 
celular, as vagas na cidade. 
No processo de concessão, 
no total, elas foram ampliadas  
em quase 10 mil vagas - de 
41.825, distribuídas em 67 
regiões, para 51.606 no total. 
Para exemplifi car, a Vila Cle-
mentino já tinha 763 pontos 
de estacionamento rotativo 
e ganhou outros 456. A Vila 
Mariana tinha 731 e novas 204 
vagas foram criadas, situação 
semelhante à da Praça da Ár-
vore que teve adicionadas 203 
vagas às 896 já existentes. 

O projeto é polêmico: mo-
radores e comerciantes se 
dividiam nas opiniões essa 
semana, depois de se depa-
rarem com as novas placas. 
“Eu vou de bicicleta pra todo 
lado. Acho perfeito: quem 
tem carro tem que pagar para 
estacionar, mesmo”, diz uma 
moradora da Praça da Árvore. 

Um comerciante da Vila 
Mariana também celebrou a 
mudança. “É muito mais de-
mocrático, as vagas se reve-
zam entre diferentes motoris-

tas. Do jeito que está hoje, um 
motorista deixa ali o dia todo, 
sem pagar nada”, aposta. 

Já um morador do Pla-
nalto Paulista que trabalha 
no centro discorda. “Eu uso 
transporte público, mas não 
tem metrô perto de casa. Eu 
saio cedo, estaciono próximo 
à estação Praça da Árvore e só 
retiro no fi m do dia. Não vou 
mais poder fazer isso”.

Outro, que mora na Vila 
Clementino, reclama do que 
chama de “privatização do 
espaço público”. 

Como funciona
De agora em diante, as 

vagas serão administradas 
pela Estapar. Os motoristas 
vão precisar instalar um apli-
cativo da empresa no celular 
- que está disponível a partir 
do sábado, 14 de novembro. 
Com ele será possível efetuar 
a compra e habilitação do 
Cartão Azul Digital (CAD), 
para ser usado a partir de 17 
de novembro. 

Entre as novidades, está a 
função “Mapa de Ocupação” 

que identifica a disponibi-
lidade de vagas em tempo 
real, otimizando o tempo de 
circulação do usuário, que, 
segundo a empresa, terá mais 
facilidade para encontrar uma 
vaga para estacionar.

 Além disso, a companhia 
possui um portal exclusivo 
(estapar.com.br/novazona
azulsp), no qual será possível 
identificar pontos de venda 
próximos ao local em que 
deseja estacionar, acessar as 
funcionalidades do aplicativo 
e esclarecer dúvidas.

Usuários que possuem 
saldo de CADs já adquiridos 
e não utilizados em outros 
aplicativos, poderão utilizá-los 
até 15 de fevereiro de 2021. 

Fiscalização
A empresa explica que 

sua renda virá da administra-
ção das vagas e, ainda assim, 
com pagamento de valores 
ao município. Já as multas 
referentes ao estacionamento 
irregular por motoristas sem 
cartão é totalmente destinada 
aos cofres públicos. 

Além dos agentes da Esta-
par, a companhia contará ain-
da com uma frota de veículos 
equipados com câmeras que 
fazem a leitura automática 
das placas e, com geolocaliza-
ção, abastecem uma central 
de informações do poder pú-
blico que monitora o tempo 
de uso e cumprimento das 
regras. 

Assim, serão os agentes 
públicos os responsáveis por 
aplicar as multas - a empresa 
só fornece os dados, que tam-
bém permitem garantir maior 
disponibilidade de vagas para 
o cidadão, com segurança e 
confi abilidade, uma vez que 
há um acompanhamento em 
tempo real da operação, com 
dados estatísticos, imagens e 
vídeos. Os valores e tempo de 
uso praticados pelo governo 
da cidade de São Paulo para 
a Zona Azul não sofrerão al-
terações.

A Estapar é a maior rede 
de estacionamentos do Brasil, 
presente em 77 cidades de 15 
estados e do Distrito Federal.

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=600
https://jornalzonasul.com.br/regiao-ganha-novas-vagas-de-zona-azul-que-sera-administrada-pela-estapar/
https://jornalzonasul.com.br/regiao-ganha-novas-vagas-de-zona-azul-que-sera-administrada-pela-estapar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511964509510&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=295099
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%20Zona%20Sul%2C%20gostaria%20de%20pedir%20um%20or%C3%A7amento%20de...


Casas de repouso

Odontologia
Estética e Saúde

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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Depois de uma discussão 
que se arrastou por mais de 
um ano e meio, fi nalmente foi 
anunciada a decisão: o Grande 
Prêmio Brasil de Fórmula 1 
continuará sendo promovido 
no estado de São Paulo pelos 
próximos cinco anos, até 
2025. O evento, que é promo-
vido no Autódromo Antonio 
Carlos Pacce, de Interlagos, 
zona sul da capital - é consi-
derado de grande importância 
para a economia e turismo 
da cidade e deve passar a se 
chamar Grande Prêmio São 
Paulo de Fórmula 1.

O debate teve início em 
maio do ano passado quando 
o presidente Jair Bolsonaro 
informou que o GP Brasil se-
ria transferido para o Rio de 
Janeiro já em sua edição de 
2020 - que acabou cancelada 
por conta da pandemia de 

Covid. Mas, ainda em 2019, 
a Prefeitura e o Governo de 
São Paulo anunciaram que o 
contrato com organizadores 
do evento terminava só em 

2020. Vale ainda destacar 
que a capital fl uminense não 
tem um estácio. Ao anunciar 
a transferência, o presidente 
havia dito que em dois meses 
as obras teriam início, em Deo-
doro, zona oeste da cidade do 
Rio de Janeiro e fi caria pronto 
em poucos meses. 

Depois, passou a anun-
ciar que a disputa passaria 
a acontecer em solo carioca 
em 2021, mas a Justiça acabou 
barrando a obra porque a área 
onde se pretendia construir 
o autódromo e estruturas de 
apoio é coberta parcialmente 
por fl oresta nativa, que teria 
de ser praticamente suprimi-
da para a construção da pista 
e de toda a infraestrutura 
necessária à realização das 
corridas de Fórmula 1.

O próprio campeão da ca-
tegoria, o inglês Lewis Hamil-
ton, declarou ser contrário a 
transferência, quando esteve 
no Brasil há um ano, para a 
realização do GP Brasil 2019.

Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil 
continuará em Interlagos por cinco anos

Podologia

Unifesp estuda impactos do isolamento social
O Laboratório de Neuro-

biologia da Pineal da Unifesp 
está recrutando voluntários 
de ambos os sexos, maiores 
de idade e que estejam per-
manecendo em casa para 
participar de pesquisa sobre 
os impactos do distancia-
mento social na saúde men-

tal e ritmicidade biológica.
O projeto tem como ob-

jetivo estudar efeitos do dis-
tanciamento social nos des-
fechos em humor, ansiedade 
e estresse e a efetividade de 
recomendações na prevenção 
desses sintomas (medidas 
protetivas básicas e reco-

mendações voltadas para a 
promoção de saúde mental e 
manutenção da organização 
circadiana).

Os (as) voluntários (as) res-
ponderão três questionários 
on-line sobre como têm se 
sentido e suas rotinas durante 
o período do distanciamento 
social. 

Após o primeiro questioná-
rio, serão enviadas recomen-
dações de como se manter 
saudável durante esse mo-
mento, e os (as) voluntários 
(as) poderão avaliar tais re-
comendações nos próximos 
questionários, que serão pre-
enchidos depois de duas e 
quatro semanas.

Interessados (as) devem 
acessar o link bit.ly/32zUQlx 
para se cadastrar

Crianças
Você tem fi lhos com idade 

entre 2 e 10 anos? Como estão 
os seus níveis de ansiedade e 
sua qualidade de sono duran-
te a pandemia? Essa pesquisa 
tem o objetivo de caracterizar 
o perfil de sono de crianças 
durante a pandemia e rela-
cionar esses resultados com 
possíveis sintomas de ansie-
dade das crianças e de suas 
mães. Esse questionário deve 
ser respondido por mães de 
crianças de 2 a 10 anos.

O tempo para responder a 
essas perguntas é de aproxi-
madamente 30 minutos. Para 
participar basta clicar neste 
link. Se desejar obter mais 
informações, pode entrar em 
contato pelo e-mail saranribei-
ro@gmail.com.

O Grande Prêmio do Brasil 
de Fórmula 1 acontece todos 
os anos, desde 1972, no Autó-
dromo José Carlos Pace, mais 
conhecido como Autódromo 
de Interlagos, com exceção de 
1978 e 1981 a 1989, quando as 
corridas foram disputadas no 
Autódromo de Jacarepaguá 
(Autódromo Internacional 
Nelson Piquet). Desde 1973, 
o prêmio faz parte do campe-
onato de Fórmula 1 e, desde 
1990, é realizado em São Paulo 
de forma ininterrupta.

O GP disputado em 2018, o 
circuito de Interlagos atrai cer-
ca de 150 mil pessoas, número 
que cresce a cada ano, e 80% 
delas vêm de fora do Estado. 
Dos estrangeiros, grande par-
te vem de países do Cone Sul: 
Argentina, Chile, Paraguai e 
Uruguai, além de europeus e 
americanos. Segundo a Asso-
ciação da Indústria de Hotéis 
de São Paulo, o setor hoteleiro 
tem lotação entre 85% e 100% 
durante o GP.

Para votar, leve caneta e 
use máscaras no domingo

No próximo domingo (15), 
quase 148 milhões de elei-
tores poderão votar em 26 
unidades da Federação. Os 
eleitores escolherão vereado-
res, prefeitos e vice-prefeitos. 

Em decorrência da pande-
mia de covid-19, o horário de 
votação foi estendido e será 
realizado das 7h às 17h (horá-
rio local). O horário das 7h às 
10h é preferencial para maio-
res de 60 anos. Os demais 
eleitores não serão proibidos 
de votar nesse horário, mas 
devem, se possível, compare-
cer a partir das 10h, respeitan-
do a preferência.

O uso de máscaras é obri-
gatório. Sem ela, o eleitor 
não poderá votar. Caso seja 
necessário, o mesário pode 
pedir que o eleitor se afaste e 
abaixe a máscara para confe-
rir a foto na identidade.

Entre os protocolos de 
segurança está a exigência do 

distanciamento mínimo de 1 
metro. Não será permitido co-
mer ou beber nada na fi la de 
espera. A medida é para evitar 
que as pessoas tirem a másca-
ra.  O TSE recomenda que os 
eleitores levem sua própria 
caneta para assinar presença 
no caderno de votação.

Proibições
No dia da votação, a legis-

lação eleitoral proíbe a divul-
gação de qualquer espécie de 
propaganda de partidos polí-
ticos ou de seus candidatos. 
A boca de urna e distribuição 
de panfl etos (santinhos) tam-
bém está proibida, ainda que 
feita no dia anterior.

Os eleitores podem, por ou-
tro lado, usar adesivos em seus 
carros e poderá votar usando 
camiseta com as cores do parti-
do, botons, adesivos ou outros 
adereços que identifi quem sua 
preferência, desde que de for-
ma isolada e silenciosa.

•ELEIÇÕES 2020

www.aurelionomura.com.br

VEREADOR

45451
Mais qualidade de 

vida para São Paulo, 
com honestidade, 
sustentabilidade e
responsabilidade.
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https://jornalzonasul.com.br/grande-premio-de-formula-1-no-brasil-continuara-em-interlagos-por-cinco-anos/
https://jornalzonasul.com.br/grande-premio-de-formula-1-no-brasil-continuara-em-interlagos-por-cinco-anos/
https://jornalzonasul.com.br/para-votar-leve-caneta-e-use-mascaras-no-domingo/
https://jornalzonasul.com.br/unifesp-estuda-impactos-do-isolamento-social/
http://simplificandosp.com.br/
http://aurelionomura.com.br/
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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Domingo é dia de ir às ur-
nas em 26 estados. Em anos 
anteriores, os eleitores po-
diam treinar para o pleito em 
urnas eletrônicas de teste, 
que eram instaladas em locais 
de grande circulação. Desta 
vez, por causa da pandemia, 
o Tribunal Superior Eleitoral 
fez uma série de mudanças, 
e uma delas foi na simulação 
de voto.

Em vez de feiras livres e 
rodoviárias, o TSE colocou 
na internet o simulador de 
votação. Quem tiver defi ciên-
cia visual pode usar a audio-
descrição, como numa urna 
eletrônica real. Para votar no 
primeiro turno, é possível es-
colher entre cinco partidos: o 
do Folclore, dos Esportes, dos 
Ritmos Musicais, o Partido 
das Profi ssões e o das Festas 
Populares. Cada um tem três 
opções de vereador para es-
colher.

Cada candidato a vereador 

tem um número formado por 
cinco algarismos. Quem não 
tiver escolhido um nome, mas 
quiser votar em um partido, 
basta digitar os dois primei-
ros algarismos. Para votar 
no candidato exato, precisa 
digitar o número completo. 
Vai aparecer na tela a foto 
dela ou dele, com o nome, o 
número e o partido. Se estiver 
tudo certo, é só confi rmar, no 
botão verde. Senão, corrige e 
digita de novo.

O próximo passo é o voto 
para prefeito. Nesse caso, 
o número do candidato é o 
mesmo que o do partido. Ao 
digitar, aparecem na tela as 
fotos do cabeça de chapa e 
do vice, os nomes, o número e 

o partido. Aí, basta confi rmar 
ou corrigir. O voto é registra-
do e pronto.

Para não confundir com 
os números, a dica é prepa-
rar uma cola. O eleitor pode 
levar de casa o número já 
anotado em um papel (a cola) 
para a sessão eleitoral. Mas é 
importante anotar em papel. 
Não adianta levar escrito no 
celular ou tirar uma foto do 
número, porque é proibido 
levar qualquer equipamento 
eletrônico para a cabine de 
votação.

O Brasil tem 148 milhões 
de eleitores. No domingo, 
quem tem domicílio eleitoral 
nos 26 estados vai precisar vo-
tar ou justifi car a ausência. So-
mente quem vota no Distrito 
Federal não vota nas eleições 
deste ano. Ao todo, são mais 
de 518 mil pessoas disputando 
uma vaga de vereador e ou-
tras 19.342 de prefeito.

Fonte: Agência Brasil

•COMÉRCIO

Papai Noel do Plaza Sul vai 
interagir pelo WhatsApp

AVISOS E EDITAIS

Em um Natal diferente, o 
Plaza Sul Shopping, empre-
endimento da Aliansce Sonae, 
propõe interações digitais 
para aproximar as crianças do 
Papai Noel. Nesse ano, o bom 
velhinho aparece de forma 
virtual, em realidade aumen-
tada nos corredores do mall, 
e também envia mensagens 
aos visitantes via WhatsApp, 
a partir de 14 de novembro.

A ação promete cliques 
divertidos. A tradicional foto 
nos corredores do shopping 
será feita via aplicativo com 
leitura de QR Code: ao apon-
tar o celular, o Papai Noel 
surge em tamanho real in-
teragindo com os visitantes 
com a dancinha do Tik Tok, a 
pose clássica do ex-velocista 
Usain Bolt, tocando guitarra, 
comendo hambúrguer, distri-
buindo presentes e em outros 
movimentos inusitados.

O público também pode-
rá receber recados do bom 

velhinho por WhatsApp. É só 
enviar uma mensagem para 
o número (11) 97042-3302 
para receber instruções sobre 
como participar da brinca-
deira. O Papai Noel vai en-
viar áudios personalizados às 
crianças, mensagens natalinas 
gravadas por vídeo, e até 
contos infantis com histórias 
sobre sua casa e a produção 
de brinquedos.

“O Natal é uma das datas 
mais importantes do nosso 
calendário, com um signifi-
cado muito especial para as 
famílias e, principalmente, 
para as crianças. Por isso, pen-
samos em ampliar o alcance 
das nossas ações neste ano, 
proporcionando novas expe-
riências, tanto dentro quanto 
fora do shopping. Com as 
ações digitais, também leva-
mos o encanto natalino para 
além dos nossos corredo-
res, como uma forma de nos 
aproximarmos ainda mais dos 

clientes”, conta Tatiane Piza, 
gerente de marketing do Pla-
za Sul Shopping.

O Plaza Sul fica na Praça 
Leonor Kaupa, s/n - Jardim da  
Saúde. Serviço de Atendimen-
to ao Cliente: (11) 3164-7839.

Eleitores podem “treinar” votos das 
eleições municipais pela internet
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