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Em plena pandemia, a 
cidade continua de qua-
rentena. Mas, a campa-
nha não para e agora os 
eleitores da capital ainda 
indecisos têm poucos 
dias para decidir quem 
vai definir os rumos da 
capital a partir de 2021: 
Bruno Covas (PSDB) ou 
Guilherme Boulos (Psol)? 
Os dois foram os mais 
bem votados em primeiro 
turno e vêm encarando 
uma maratona de deba-
tes, entrevistas, agen-
das de campanha que 
podem ajudar o eleitor 
a fazer sua escolha de 
forma consciente. No site 
jornalzonasul.com.br, os 
programas de governo 
apresentado pelos dois 
candidatos está disponí-
vel para download. E a 
propaganda de tv e rádio 
começa nessa sexta, 20, 
e vai até dia 27. Página 2

Poucos dias para decidir

Sabia que o Parque do Ibirapuera 
passa a contar com restaurantes 
como o Madureira Sucos?
Página 4
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Avenida Fagundes Filho, 
em São Judas, ganha projeto 
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Essa semana, o jornal 
São Paulo Zona Sul atin-
ge 3 mil edições publica-
das em sessenta anos de 
circulação. Distribuído 
nos bairros de Vila Ma-
riana, Saúde, Jabaquara 
e Cursino, o jornal agora, 
na verdade, tem edições 

diárias na internet, com 
atualizações e notícias 
extras sobre o bairro, a 
cidade e temas que in-
teressam diretamente à 
comunidade. Na internet, 
aliás, o leitor encontra 
também já digitalizadas 
em formato pdf mais de 

700 dessas três mil edi-
ções para consulta, tanto 
na rede social Issuu.com 
quanto no próprio site do 
jornal. Mesmo em tempos 
de comunicação digital, 
a presença do impresso 
reforça nosso compro-
misso com o jornalismo.

Três mil edições

R. Caramuru, 431
Praça da Árvore
Ligue: 2640-3660 

@cutcolorh

@cutscolor

Agende seu horário 
antecipadamente 

- Cortes femininos e masculinos 
- Barbearia completa especializada

- Tratamentos capilares 
(química em geral)

- Penteados e Maquiagem
- Manicure, pedicure

- Coloração
- Hidratação

- Escovas

Porque sua 
beleza é única
No Cut & Color Hair, a prioridade é valorizar cada cliente.
Marque um horário e venha contar pra gente 
quais suas expectativas em beleza e cuidados pessoais

• Corte • Coloração • Tratamentos Capilares • Barbearia
• Penteados • Maquiagens • Design de Sobrancelhas
• Depilação • Limpeza de Pele
• Manicure • Pedicure

Rua Caramuru, 431 - Telefone: 2640-3660 - facebook.com/cutscolorhair - instagram.com/cutcolorh

As pro� ssionais
 Rose Inoki, 
Michelle Ceródio e
Janaina Sancia comandam 
o Cut & Color Hair.
São make up and hair stylists com formação pela 
escola Soho e co mais de dez anos de experiência

Porque sua 

beleza é única!

AS PROFISSIONAIS 
ROSE INOKI E 
MICHELE CERÓDIO, 
ESPECIALISTAS EM 
COLORAÇÃO PELA 
ESCOLA SOHO,
COMANDAM A 
CUT&COLOR

Guilherme Boulos e Bruno Covas ultrapassaram Marcio França e Celso Russomano, agora disputarão segundo turno

https://jornalzonasul.com.br/covas-ou-boulos-eleitores-da-capital-tem-nove-dias-para-analisar-propostas/
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https://jornalzonasul.com.br/parque-ibirapuera-ganha-unidade-do-madureira-sucos/
https://jornalzonasul.com.br/avenida-na-regiao-de-sao-judas-vai-ganhar-jardins-de-chuva-para-evitar-enchentes/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155894638&text=Ol%C3%A1%20Sabor%20Oriental%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20e%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido!
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Covas ou Boulos? Eleitores da capital 
têm nove dias para analisar propostas

Época de evolução e um 
mundo cada vez mais tecnoló-
gico, eis que surge uma nova 
modalidade de forma de tran-
sações financeiras, o PIX, de-
senvolvido pelo Banco Central 
do Brasil e que promete revo-
lucionar o mercado de con-
sumo. Trata-se de uma ferra-
menta financeira que cumpre 
integralmente a substituição 
do papel moeda e cartões de 
débito.

Nos dias de hoje, para 
ocorrer uma compra e venda 
de um determinado produto, 
o lojista aceita o recebimento 
em espécie ou em maquinas 
de cartões. Na primeira hipó-
tese, normalmente falta o tro-
co em dinheiro, dificultando 
assim a negociação e muitas 
vezes a concretização do negócio. 
Quando isso ocorre, é comum ou-
virmos “você não quer passar no 
cartão”?

Isso porque, para o lojista, é 
mais fácil e para o consumidor é 
mais prático. No entanto, isso gera 
custo e demora efetiva ao proprie-
tário do estabelecimento, que vê o 
seu lucro ser descontado de uma 
operação do cartão e quando, na 
maioria das vezes, precisa daquele 
valor para seu capital de giro, tem 
mais descontos, onerando a ca-
deia produtiva. Para o consumidor, 
indiretamente é prejudicial, pois 
encarece o produto que, em tese, 
poderia estar mais em conta com o 
pagamento à vista.

No entanto, ter valores na car-
teira, ou mesmo uma determinada 
quantia, se torna cada vez mais raro, 
o que prejudica muito o mercado.

Imagina que você está em uma 
loja e se interessa por um determi-
nado produto com um valor con-
siderável. Ninguém vai ao caixa 
sacar esse valor. O lojista aceita 
aquela quantia somente à vista e, 
se passar no débito, o valor aumen-
ta. O que faz o consumidor? Desis-
te da compra.

Agora, com o novo formato 
aprovado para todas as institui-
ções financeiras que operam no 
Brasil, o PIX veio revolucionar a for-
ma como conhecemos do câmbio 
e de compra e venda. Basta o con-
sumidor e o lojista terem um cadas-
tro em seu banco com o código-

chave para que, com um simples 
QR Code a leitura do smartphone 
realize a operação financeira inde-
pendentemente da hora e dia.

Ou seja, qualquer empresa po-
derá vender seus produtos em fe-
riado, madrugada, domingos, sem 
a necessidade de ter que pagar ta-
xas para as máquinas de cartões e, 
além disso, realizar operação finan-
ceira com o seu cliente, recebendo 
o valor à vista, diretamente na sua 
conta corrente.

Para o cliente, ou consumidor, 
a vantagem é ter na palma da sua 
mão e do seu celular todo o valor 
disponível em conta corrente sem 
ter que sacar em espécie ou ter 
que pagar ao banco uma operação 
financeira, seja por DOC ou TED.

Isso, na prática, significa maior 
transparência nas relações comer-
ciais, com menor custo de opera-
ção, realizando situações novas 
nas relações de consumo que via-
bilizam a estrutura negocial e faci-
lidade comercial.

Assim, a partir de novembro, 
basta os clientes e lojistas, forne-
cedores e fabricantes terem cadas-
tro em seu banco pelo PIX gerando 
assim o código-chave para realizar 
transações, comerciais recebendo 
imediatamente os valores todos os 
dias da semana, 24 horas por dia.

*Thiago Massicano é espe-
cialista em direito empresarial 
e sócio-fundador da Massicano 

Advogados. Acompanhe outros 
artigos sobre Direito em 
www.massicano.adv.br

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 

realizaçãopatrocínio

#compredopequeno

@quemprospera

ANO 2

Ministério do Turismo
e Visa apresentam grátis e

online

COM INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS E AUDIODESCRIÇÃO

26 de novembro
quinta-feira, às 20h, pelo 

http://bit.ly/QPSA-SP-1911
Com a participação de Katya Hemelrijk

anuncio297x260.indd   3 11/12/20   3:19 PM

•ARTIGO

Pix muda relações 
de consumo

Vários debates estão na agen-
da, as redes sociais dos candi-
datos são alimentadas todos os 
dias, os planos de governo estão 
disponíveis para consulta. O elei-
tor da capital paulista tem pou-
cos dias para avaliar todo esse 
conteúdo e decidir quem deverá 
governar a cidade pelos próxi-
mos quatro anos. 

No site do jornal São Paulo 
Zona Sul, é possível baixar o 
programa de governo dos dois 
candidatos: www.jornalzonasul.
com.br

Bruno Covas, candidato da 
coligação Todos por São Pau-
lo (PP/MDB/Podemos/PSC/PL/
Cidadania/DEM/PTC/PV/PSDB/
PROS), busca a reeleição ao car-
go de prefeito, tem 40 anos e en-
sino superior completo. 

Boulos, candidato da coliga-
ção Pra Virar o Jogo (PCB/PSOL/
UP), é professor de ensino supe-
rior, tem 38 anos e ensino supe-
rior completo. 

Primeiro colocado na pri-
meira etapa da votação, Covas 
disse que o resultado das urnas 
mostrou uma preferência do 
eleitorado paulistano pela con-
tinuidade da gestão. “São Paulo 
não quer retroceder. Estamos 
demonstrando que nós somos a 
realidade e a esperança. É dessa 
forma que nós nos apresenta-
mos e tivemos essa resposta fa-
vorável nas urnas nesse domin-
go”, enfatizou ao discursar do 
comitê de campanha na região 
dos Jardins, zona oeste da capi-
tal paulista.

“Político precisa ter lado. E o 
nosso lado é o lado da tolerân-
cia, do apreço aos valores demo-
cráticos, do respeito a diversida-
de religiosa, do respeito a lei e a 
ordem na cidade de São Paulo”, 
disse o prefeito sobre os valores 
que pretende defender.

Boulos destacou a atenção 
que pretende destinar às regiões 
periféricas da cidade. “Para mim, 

*Por Thiago Massicano

a periferia e as pessoas que vi-
vem aqui não são estatísticas, 
não são números, são gente com 
trajetórias e histórias”, enfatizou 
no discurso feito no Campo Lim-
po, zona sul paulistana, onde 
vive. “Nós queremos e vamos in-
verter prioridades, tirar a cidade 
do abandono, tirar a periferia do 
abandono”, acrescentou.

“O que mais me contagiou 
nesse primeiro turno das elei-
ções foi que a nossa campanha 
mostrou que é possível voltar 
a fazer política sem desistir dos 
sonhos, com esperança, com 
brilho nos olhos, com verdade”, 
disse ao comentar o resultado 
do primeiro turno que, segundo 
ele, “surpreendeu muita gente”.

Primeiro turno
Com mais de 1,7 milhão de vo-

tos, Covas terminou o primeiro 
turno em primeiro lugar, atin-
gindo 32,85% dos votos. Bou-
los teve 20,24%, com mais de 1 
milhão de votos. O candidato 
Márcio França, do PSB, ficou em 
terceiro lugar, atingindo 13,64% 
dos votos válidos e Celso Russo-
mano, dos Republicanos, ficou 
com 10,50% dos votos. 

Na votação de primeiro tur-

no, o nível de abstenção - ou 
seja, de ausência dos eleitores 
- foi recorde, como já era de se 
esperar, por conta da pandemia 
de Covid na cidade: quase 30% 
dos eleitores não comparece-
ram às urnas. 

Propaganda eleitoral
Outra forma de decidir o voto 

e acompanhar as propostas dos 
dois candidatos - mesmo daque-
le que não é de sua preferência 
para depois poder fazer cobran-
ças, é acompanhar a propagan-
da eleitoral no rário e televisão. 
O horário eleitoral gratuito co-
meça nessa sexta, 20, e vai até 
27 de novembro.

Serão dois blocos fixos de 10 
minutos cada um, de segunda-
feira a sábado, divididos igual-
mente entre os dois candidatos. 
No rádio, a propaganda será das 
7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na 
televisão, será das 13h às 13h10 e 
das 20h30 às 20h40.  

Além disso, haverá 25 minu-
tos diários, de segunda-feira a 
domingo, para serem usados 
pelos candidatos em inserções 
de 30 e 60 segundos, distribuí-
dos ao longo da grade de pro-
gramação das emissoras.

https://jornalzonasul.com.br/covas-ou-boulos-eleitores-da-capital-tem-nove-dias-para-analisar-propostas/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://jornalzonasul.com.br/pix-muda-relacoes-de-consumo/
https://www.youtube.com/watch?v=IwJpH83Ca-E&feature=youtu.be&ab_channel=KavantanProjetoseEventosCulturais


20 DE NOVEMBRO DE 2020 PÁG. 03

•ELEIÇÕES 2020

Vereadores discutem orçamento 2021 
para cada uma das subprefeituras

A cidade acaba de escolher 
seus 55 representantes para 
a Câmara de Vereadores e no 
dia 29 decidirá entre Bruno 
Covas (PSDB) e Guilherme 
Boulos (Psol) para o comando 
da Prefeitura. Mas, enquanto 
esse processo se desenrola 
para defi nição dos rumos da 
cidade a partir de 2021, a atual 
composição da Câmara está 
votando o Orçamento Muni-
cipal para o próximo ano. 

Isso significa que verea-
dores e o atual prefeito es-
tão discutindo as prioridades 
orçamentárias e como serão 
investidos os recursos da ci-
dade tanto por temas (Saúde, 
Educação, Segurança, Habi-
tação etc) como também por 
regiões. 

Vila Mariana
Em tramitação no Legis-

lativo paulistano, PL (Projeto 
de Lei) 643/2020, de autoria 
do Executivo, ou seja, do pre-
feito, que trata da LOA (Lei 
Orçamentária Anual), prevê a 
destinação de R$ 34,4 milhões 
para a Subprefeitura Vila Ma-
riana para o exercício de 2021. 

A Subprefeitura abrange 
os distritos de Moema, Saúde 
e Vila Mariana. O valor des-
tinado representa 3,23% da 
previsão orçamentária que 
será distribuída entre as 32 
subprefeituras da capital.

Os recursos seriam des-
tinados para a conservação 
de áreas públicas ajardina-
das, como praças e canteiros; 
serviços de limpeza urbana 
e fi scalização de obras e edi-
ficações, por exemplo. Para 
a manutenção e operação 
de áreas verdes e vegetação 
arbórea da Subprefeitura de 
Vila Mariana o valor proposto 

é de R$ 6,6 milhões. Já para 
a manutenção de sistemas 
de drenagem a previsão de 
recursos é de R$ 4,8 milhões e 
para a operação tapa-buraco 
da região, o orçamento pre-
visto para o próximo ano é de 
R$ 3 milhões.

Jabaquara
A Subprefeitura Jabaquara 

tem orçamento previsto da 
ordem de R$ 27 milhões no 
ano que vem, de acordo com 
a Proposta de Lei Orçamen-
tária Anual 2021 (Projeto de 
Lei 643/2020), que estima as 
receitas e fi xa as despesas da 
capital para o próximo ano.

Pelo projeto, R$ 8,5 mi-
lhões deverão ser empre-
gados na requalificação e 
promoção da ocupação dos 
espaços públicos, que envol-
ve a realização de reformas e 
instalação de equipamentos 
na região. Já para a manuten-
ção e operação do serviço de 
guias e sarjetas estão previs-
tos R$ 3,1 milhões, enquanto 
serviços de saneamento bá-
sico com a manutenção do 
sistema de drenagem deverão 
contar com R$ 2,6 milhões.

Ipiranga
O orçamento de R$ 32,2 

milhões é o que está previsto 
para 2021 na Proposta de Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
2021 para a Subprefeitura 
Ipiranga, composta também 
pelos distritos de Cursino e 
SacomãO setor de urbanismo 
representa R$ 29,4 milhões 
dos valores reservados no 
projeto para a região atendida 
pela Subprefeitura. 

Deste total, sobre susten-
tabilidade ambiental, haverá 
R$ 5,1 milhões destinados 
para manutenção e operação 

de áreas verdes e vegeta-
ção arbórea (isto é, poda, 
remoção e capinação). Ainda 
existe reserva de valores para 
operação tapa-buraco (R$ 
2,5 milhões), manutenção de 
vias e áreas públicas (R$ 3,2 
milhões) e guias e sarjetas 
(R$ 1,5 milhão). Na área de 
saneamento básico estão pre-
vistos de R$ 2,3 milhões para 
a manutenção de sistemas de 
drenagem.

Opine
Com a tramitação do pro-

jeto na Câmara Municipal de 
São Paulo ainda é possível 
haver alterações no projeto. 
As discussões com este fi m se-
rão realizadas nas Audiências 
Públicas, quando o cidadão 
pode contribuir enviando 
sugestões. 

Todas as informações 
constam no hotsite do Orça-
mento 2021, como o calen-
dário oficial das audiências 
e as últimas notícias sobre 
o andamento da proposta. 
Ali também é possível dei-
xar suas sugestões e pro-
postas para prioridades em 
seu bairro. Basta acessar 
www.saopaulo.sp.leg.br/
orcamento2021/

E R I C H  R .  G O M E S
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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

•GASTRONOMIA

Parque Ibirapuera ganha 
unidade do Madureira Sucos

Depois do museu de Artes 
Contemporâneas - Mac/Usp, 
do Café do Mam, chegou a 
vez de o próprio parque Ibi-
rapuera ganhar uma opção 
gastronômica de respeito. 
Agora, o restaurante Madu-
reira Sucos, conhecido por 
seu espírito carioca e pelas 
comidinhas saudáveis, está 
abrindo uma unidade dentro 
do Parque. 

A mudança faz parte do 
processo de concessão do 
parque, que passou a ser ad-
ministrado pela iniciativa pri-
vada em outubro. Segundo 
a Urbia, concessionária que 
administrará o parque pelos 
próximos 35 nos, a chegada 
do Madureira vai ampliar 
as opções de alimentação 
para os frequentadores do 
Parque.

Ali serão servidas as prin-
cipais refeições do dia como 
café da manhã, almoço e 
jantar, mas também lanches 
rápidos, sucos, saladas... O 
restaurante estará localiza-
do próximo à Praça da Paz, 
com entrada pelo Portão 8, 
e funcionará de segunda a 
domingo, das 6h às 21h.

 Inicialmente a unidade 
terá capacidade para 80 lu-
gares, com possibilidade de 
aumento para 120 lugares. 
O restaurante, em formato 
de quiosque, terá 50 metros 
quadrados. O cardápio é de-
dicado a comida saborosa e 
saudável, com pratos prepa-
rados na hora, garantindo o 
frescor de uma boa refeição. 

 De acordo com um dos 
sócios do Madureira Sucos, 
Fabio Prado, tem produtos 
exclusivos para o público do 

parque. “Estamos levando 
exclusivamente para o quios-
que do Madureira novidades 
que faltam no passeio ao 
parque como mate gelado, 
garapa, milho verde, espeti-
nhos, sorvete de açaí, biscoi-
tos e salgadinhos saudáveis”, 
revela Fabio Prado.

 Segundo Prado, o res-
taurante do Parque Ibira-
puera deverá receber inves-
timentos na ordem de R$ 
600 mil. “Essa unidade vem 
para somar a experiência dos 
frequentadores no parque, 
não é só mais um lugar para 
refeições, mas um ponto de 
parada para contemplar esse 
clima que só o Ibira tem”, 
destaca o empresário.

 Entre os diferenciais ofe-
recidos pela unidade estão 
box de pic nic, com alimentos 
frescos e práticos, típicos de 
lanches ao ar livre, além de be-
bidas e toalha temática retor-
nável, e cardápio e serviço de 
festas infantis. Todos os itens 

são de material biodegradável. 
“Nosso objetivo é ofere-

cer um mix de restaurantes 
e lanchonetes capaz de aten-
der a diversidade de público 
que frequenta o Parque, tra-
zendo a melhor qualidade 
existente no mercado de 
forma acessível aos mais 
variados gostos”, explica Sa-
muel Lloyd, diretor da Urbia 
Gestão de Parques.

 Segundo o executivo, a 
Urbia pretender ter estabe-
lecimentos que atendam a 
todos os paladares. “A Urbia 
vai transformar o parque em 
um destino gastronômico 
com foco na alimentação 
saudável e na cultura. O Ma-
dureira é o primeiro de uma 
série de novas parcerias que 
trarão mais conforto aos visi-
tantes”, conclui Samuel.

 Para o Parque Ibirapuera 
estão previstas também fei-
ras sazonais ligadas à alimen-
tação saudável, sustentável e 
de qualidade.

CHINA
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20% de DESCONTO
Em TODO CarDápiO

ExcEto PromoçõEs

DELIVERY  SEG A SÁB   11h às 15h e 18h às 23h
                             DOMINGO   11h às 15h e 18h às 22h

Rua Luís Góis, 1106 - Mirandópolis - Consulte nossa área e taxa de entrega

Frango

•TURISMO E LAZER

Crianças e adolescentes 
em casa há meses, muitos 
pais começam a buscar, nesse 
fi m de semestre, alternativas 
seguras para passeios. As 
opções ao ar livre, como o 
Zoológico, ou usando o carro 
da família, como o Zoo Safari, 
podem ser boas pedidas. 

Muita gente não sabe, mas 
o Zoo conta também com 
uma aventura extra - a exposi-
ção Mundo dos Dinossauros.  
Nessa área em separado, os 
visitantes circulam por um 
parque como se estivessem 
realmente passeando por um 
zoo de animais pré-históricos. 

Ali, a era Mesozoica foi 
recriada. Em um recorte de 
Mata Atlântica de, aproxima-

damente 5 mil m², na Alameda 
Lobo, o T-Rex Zoo reúne mais 
de 20 réplicas de dinossauros 
em tamanho real. Entre eles, 
é possível encontrar o Tira-
nossauro Rex, Pterodáctilos, 
Mamenquissauro etc

As réplicas se movimen-
tam e dão a impressão de 
serem reais! Algumas chegam 
a oito metros de altura e 25 
metros de comprimento. O 
passeio que encanta milhares 
de pessoas desde 2014, conta 
com uma área de preservação 
ambiental onde os visitantes 
se aproximam dos dinossau-
ros tecnológicos em meio a 
diversas espécies da era atual.

A novidade é que agora es-
tamos com mais atrações no 

T-Rex Zoo: o Gira Vulcão, Bar-
co Baby, Gira Dino, Arvoris-
mo, Dino Safari e Torre Kids. 
Temáticos, estes brinquedos 
são destinados ao público 
infantil e podem ser adquiri-
dos à parte na bilheteria do 
T-Rex, ou seja, o ingresso à 
exposição O Mundo dos Di-
nossauros  não é extensivo às 
demais atrações ( brinquedos 
e arvorismo).

O Parque Zoológico rea-
briu em julho e segue uma 
série de regras de visitação 
- como necessidade de higie-
nizar solado dos calçados na 
entrada, limite de vistantes de 
uso de máscaras 

O Zoológico abre de se-
gunda a sexta-feira: das 10h 

às 16h; sábados, domingos, fe-
riados e emendas: 9h às 16h. 
O fechamento da bilheteria 
ocorre às 15h.

O Zoo Safári abre de se-
gunda a sexta-feira: das 10h 
às 16h; sábados, domingos e 
feriados: 10h às 16h. Fecha-
mento da bilheteria: 15h.

Fica na Avenida Miguel 
Stéfano, 4241 - Água Funda. 
Telefone: 5073-0811. Existe a 
possibilidade de visitar o Zoo 
a partir da estação Jabaquara 
do metrô, usando a conexão 
chamada de Ponte Orca, uma 
van especial em que já é pos-
sível comprar o ingresso e 
passagem ao mesmo tempo, 
economizando o estaciona-
mento.

Zoológico também tem área para visitar Dinossauros

https://jornalzonasul.com.br/zoologico-tambem-tem-area-para-visitar-dinossauros/
https://jornalzonasul.com.br/parque-ibirapuera-ganha-unidade-do-madureira-sucos/
https://www.instagram.com/seugoisoficial/
https://www.gattofiga.com/cardapio
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511966324433&text=Ol%C3%A1%20China%20Wei%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20e%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido!


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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•SOCIEDADE

Se a quarentena tem sido 
difícil para toda população 
mundial, para pessoas em gru-
pos de risco a situação é ainda 
mais complexa. Os idosos es-
tão sofrendo não apenas por 
ter que manter cuidados ainda 
mais criteriosos na proteção da 
saúde individual, como tam-
bém pelo consequente isola-
mento e ausência em eventos, 
atividades sociais e familiares.

Nesse cenário, o Grande 
Conselho Municipal do Idoso 
- que trabalha justamente para 
formular políticas públicas 
que promovam a qualidade 
de vida da população idosa 
do município, deveria ter 
realizado a escolha de seus 
novos conselheiros em agosto 
passado. Mas, por conta da 
pandemia, o pleito foi adiado.

A atual presidente, Marly 
Augusta Feitosa da Silva foi 
quem elaborou e publicou 
uma resolução prorrogando 
o atual mandato até 30 de 
novembro, para que fosse 
possível estudar uma maneira 
viável de realizar a eleição 

para o próximo mandato. 
A escolha será feita em 5 

de dezembro, sábado, das 10h 
às 16h, em formato presencial 
e virtual. Por enquanto, ainda 
estão abertas as inscrições 
para quem quiser se candi-
datar para uma das vagas 
como conselheiro - para isso, 
é preciso ter mais de 60 anos 
(completados até a data da 
eleição), ser residente na ca-
pital e acessar bit.ly/3lOICx1, 
até 21 de novembro, sábado, e 
preencher o formulário. 

Também será necessário 
enviar por email cópia de 
um documento com foto e 
comprovante de endereço, 
para eleicaogcmi@prefeitura.
sp.gov.br. A Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos e 
Cidadania informou que até 
agora já há 16 inscritos da zona 
sul. Da região da Subprefeitu-
ra Vila Mariana, há duas candi-
datas, por enquanto: Carmen 
Ponce (número 02/015) e Nor-
ma Rangel (número 02/009).

Como Votar
Para poder votar virtual-

Eleição para o Grande Conselho 
Municipal do Idoso será em 05/12

Podologia Campanha de vacinação foi novamente 
prorrogada, até 30 de novembro

A Campanha de vacina-
ção contra a Poliomielite, 
Sarampo (SCR), além da Mul-
tivacinação, foi novamente 
prorrogada, até o dia 30 de 
novembro. Isso porque o 
índice de crianças que fo-
ram inunizadas está muito 
abaixo das expectativas 

Os esforços que estão 
sendo feitos, durante a Cam-
panha de Multivacinação e na 
rotina das UBS, visam atingir 
95% de cobertura até dezem-
bro deste ano. Na lista de 
vacinas que fazem parte da 
campanha de multivacina-
ção, está incluída a vacina 

Poliomielite injetável, para 
menores de 1 ano.

 Já a campanha de vaci-
nação contra a Poliomielite, 
para crianças de 1 a 4 anos, 
tem como principal objetivo 
reduzir o risco de reintrodu-
ção do poliovírus na cidade 
e está sendo feita de forma 
indiscriminada, ou seja, para 
todas as crianças, mesmo que 
estejam em dia com as doses. 
Vale destacar que foi prorro-
gada, ainda, a Campanha de 
Vacinação do Sarampo (SCR) 
em crianças e adultos, de 6 
meses a 49 anos de idade. 
Esse vírus, que no ano de 

2019 voltou a circular, é de 
transmissão respiratória, de 
pessoa a pessoa, e os casos 
podem aumentar com a fl e-
xibilização das atividades na 
pandemia.

 Durante as Campanhas, 
as Unidades de Saúde estão 
envolvidas em uma força-
-tarefa em todas as regiões 
da cidade, envolvendo os 
agentes comunitários de 
Saúde (ACS), técnicos das 
equipes das salas de vacina 
e Unidades de Vigilância em 
Saúde (UVIS). As ações estão 
voltadas para busca ativa de 
faltosos, com vacinação casa 

a casa e em postos volantes, 
identificação de bolsões de 
baixa cobertura vacinal e 
áreas de ocupação.

A vacina está disponível 
em todas as 468 Unidades Bá-
sicas de Saúde do Município. 
O munícipe pode consultar 
a Unidade de Saúde mais 
próxima através do Busca 
Saúde: http://buscasaude.
prefeitura.sp.gov.br/. Aos 
sábados, as doses podem 
ser encontradas nas AMA/
UBS Integradas. Vale lembrar 
que todas as Unidades estão 
adotando todas as medidas 
de biossegurança adequadas.

Continue se cuidando.
Mantenha o distanciamento social.

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.

mente, é preciso se cadas-
trar antecipadamente, pelo 
link bit.ly/inscricaovotacao
digitalgcmi2020. Para a vota-
ção é obrigatório apresentar 
um documento ofi cial e ori-
ginal e um comprovante de 
residência. Os locais para a 
votação presencial podem 
ser encontrados em bit.ly/
locaisdevotacaogcmi.

 As eleições serão realiza-
das em cinco macrorregiões 
(norte, sul, leste, oeste e cen-
tro). Cada macrorregião elege-
rá nove representantes num 
total de 45 eleitos para um 
mandato de dois anos, ou seja, 
nove pessoas serão eleitas em 
cada uma dessas regiões. 

Como enviar documentos
As pessoas que estão aju-

dando candidatos ou mesmo 
eleitores para fazer inscrição 
têm que enviar os documen-
tos deles individualmente: 

- No Assunto deve ser colo-
cado o nome do eleitor

- É preciso mandar foto 
legível do documento de iden-
tifi cação, aparecendo de for-
ma legível a foto da pessoa + 
número do documento + data 
de nascimento)

- É preciso um comprovan-
te de endereço bem visível

- O mesmo procedimento 
deve ser feito para eleitor e para 
a inscrição do Candidato (a).  

O QUE NÃO PODE
- Enviar num único e-mail 

documentos de vários candi-
datos ou vários eleitores

- Se o candidato(a) tam-
bém for votar de forma digital 
deverá enviar os mesmos 
documentos separados: iden-
tifi cação + comprovante, para 
cada etapa.

https://jornalzonasul.com.br/eleicao-para-o-grande-conselho-municipal-do-idoso-sera-em-05-12/
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=5511964436634&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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•URBANISMO

A Avenida Fagundes Fi-
lho, no distrito da Saúde, fi ca 
praticamente na divisa entre 
os distritos de Saúde e Jaba-
quara, entre as subprefeituras 
do Jabaquara e Vila Mariana. 
Mais do que isso, é vizinha à 
Avenida dos Bandeirantes, sob 
a qual passa o córrego da trai-
ção, um dos maiores cursos d’ 
água soterrados em São Paulo 
e que já foi até marco divisório 
entre as “províncias” de São 
Paulo e Santo Amaro, que só 
em 1935 deixou de ser inde-
pendente e integrou-se ao ter-
ritório paulistano. E também 
do córrego Ipiranga, aquele 
cantado em hino nacional e 
que divide a Vila Mariana com 
o Ipiranga, ainda hoje castiga-
do por enchentes. 

Hoje, a via é também impor-
tante caminho de ligação para 
quem sai da capital rumo ao 
litoral Sul paulista ou ao Rodo-
anel. E foi essa simbólica ave-
nida, repleta de edifícios co-
merciais, que a Subprefeitura 
de Vila Mariana escolheu para 
ganhar seis “jardins de chuva”. 

Muito além da questão 
estética, os jardins de chuva 
atuam como pontos de micro-
drenagem e ajudam a resgatar 
as espécies nativas da Mata 
Atlântica no bairros. A subpre-
feitura ainda explica que a via 
está na região da microbacia 
hidrográfica do Córrego Ipi-

ranga, paralelo aos córregos 
Barroca e Água Vermelha, 
entre os números 512 e 705 da 
avenida. As obras, viabilizadas 
por meio de emenda parla-
mentar, foram iniciadas na se-
mana passada e há previsão de 
serem concluídas em 30 dias.

“Os jardins serão calcula-
dos para não permitir o acú-
mulo de água de chuva por 
muito tempo (72 horas), para 
evitar a reprodução de mos-
quitos”, explica a arquiteta 
Débora Grecco, supervisora 
de Planejamento Urbano da 
Subprefeitura Vila Mariana. 
“Recentemente iniciamos a 
construção de 21 jardins de 
chuva na Vila Nova Conceição, 
em Moema, e  nosso objetivo 
é expandir o projeto para ou-
tros pontos da subprefeitura. 
Os jardins de chuva são uma 
opção muito interessante de 

microdrenagem”, afirma o 
subprefeito Diogo Soares.

O ponto mais alto da aveni-
da está na altura da Rua Berto 
Conde (790 metros do nível do 
mar) e o mais baixo, na altura 
da Rua Galeazzo Alessi (770 
metros do nível do mar). A de-
clividade é suave, com caimen-
to de cerca de 4,1%. A topogra-
fia e caimento favorecem o 
escoamento superfi cial contí-
nuo, de velocidade moderada 
em uma área impermeável, ou 
seja, onde não há infi ltração da 
água da chuva, que vai direto 
para as galerias pluviais e de-
semboca no Rio Tamanduateí. 

A água da chuva que corre 
sobre a Avenida Fagundes Filho 
vai para o Córrego Ipiranga, 
segue para o Rio Tamanduateí 
e depois para o Rio Tietê, que 
corre sentido noroeste, de-
sembocando no Rio Paraná, na 

divisa dos estados de São Paulo 
e Mato Grosso do Sul. A partir 
daí, a água segue em direção su-
doeste passando por Paraguai 
e Argentina, e muda de direção 
para sudeste antes de desem-
bocar no Oceano Atlântico, na 
divisa com o Uruguai, percorren-
do uma distância aproximada de 
3.040 km da Av. Fagundes Filho 
até o Oceano Atlântico. 

Segundo a subprefeitura, 
os benefícios dos jardins são:

- Diminui volume de en-
chente (reduz até 43%)  

- Diminui pico de enchente 
(reduz até 70%)  

- Redução da erosão  
- Reduz demanda de água 

potável para irrigação  
- Baixo custo e execução 

simples  
- Redução da temperatura 

do ar  
- Tratamento da poluição 

difusa  
- Recarga de aquíferos sub-

terrâneos  
- Melhoria da qualidade da 

água pluvial  
- Melhora a qualidade do 

ar: plantas absorvem gás car-
bônico, produzem oxigênio e 
controlam umidade  

- Reduz temperatura da 
água do escoamento superfi cial  

- Estética  
- Estimula convívio social  
- Potencializa vida vegetal 

e animal

Avenida na região de São Judas vai ganhar 
“jardins de chuva” para evitar enchentes
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AVISOS E EDITAIS

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Eu Clayton Fernandes Martins Ribeiro, brasileiro,  

professor, casado, portador do RG nº 24.140.662-6 e do 
CPF/MF nº  174.843.348-20. Residente e domiciliado a 

Rua Pascoal da Ribeira Nº 470. CEP: 04437-090,
Município de São Paulo-SP. Comunico o extravio da 

CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
nº 008838/2017, do período 20/02/2001 a 13/02/2011. 
Datada de 30/09/2016. Processo nº 499/0013/2016.

São Paulo, 13 de novembro de 2020. 

BALANÇOS, EDITAIS, 
AVISOS LEGAIS
Faça cotação pelo 

WhatsApp
(11) 5072-2020 ou email 

publicidade@jornalzonasul.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
DA FAVELA WHITAKER MAURO 

– CNPJ 08.582.148/0001-93 -

ASSEMbLEIA GERAL ORDINáRIA
FICAM CONVOCADOS OS MORADORES DA FAVELA 
WHITAKER MAURO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL A 

SER REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 
ÀS 19:00 HORAS, EM PRIMEIRA CHAMADA, E

 ÀS 19:30 HORAS EM SEGUNDA CHAMADA, NA 
AVENIDA jOSÉ MARIA WHITAKER, 2490 - 

MIRANDóPOLIS, SãO PAULO - SP
 COM OS SEGUINTES TEMAS: 

1º)  ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA
2º)  ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA
 COMUNIDADE 

São Paulo, 20 de novembro de 2020

RITA MARIA DA SILVA
    PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS 

– CNPJ 627540070001-56 -

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 31B  E 33 DO 
ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE 
VARGAS, FICAM OS SENHORES ASSOCIADOS, QUITES 

COM SUAS MENSALIDADES, CONVOCADOS PARA A 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA QUE SERÁ REALIZADA 
DIA 29  DE NOVEMBRO DE 2020, EM SUA SEDE SOCIAL
 LOCALIZADA NA PRAÇA VINTE DE SETEMBRO, Nº 2, ÀS 
10:00H, COM O NÚMERO REGIMENTAL EXIGIDO E, EM 

SEGUNDA CONVOCAÇÃO, 30 MINUTOS APÓS, COM
 QUALQUER NÚMERO, PARA  DELIBERAR SOBRE A 

SEGUINTE ORDEM DO DIA:
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020

MARCIO CESAR ROCHA
    PRESIDENTE

CLASSIFICADOS

R. Gal. Chagas Santos, 167
- Saúde - 

3479-0801
99488-3594          

LOCAÇÃO

V
E
N
D
A
S

APTO UMA QUADRA 
DO METRÔ STA. CRUZ

2 dorms, sala 2 
ambs, 2 banheiros, 
dep. emp., 1 vaga

R$ 1.800,00 

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. 100M METRÔ 
SANTA CRUZ  80M²
3 dorm, sala 2 amb, 2 

WC, coz, lavand. 1 vaga
R$ 550 Mil

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²

3 dorms, sala 2 amb c/ 
varanda. DE, lazer total,

1 vaga. R$ 390 MIL

APTO METRÔ 
PRAÇA DA ÁRVORE

58m2, 2dorms, sala 2 
ambs, dep emp., 1 vaga 

R$ 570 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 
REPÚBLICA 

Reformado, cozinha planejada 

R$ 210 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$ 600 mil

APTO AO LADO DO METRÔ 

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

reformado
R$ 380 mil

https://jornalzonasul.com.br/avenida-na-regiao-de-sao-judas-vai-ganhar-jardins-de-chuva-para-evitar-enchentes/
https://jornalzonasul.com.br/eurolimpe/
https://jornalzonasul.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511994883594&text=Ol%C3%A1%20equipe%20Casa%20Nova%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20Zona%20Sul%20e%20gostaria%20de%20saber...

