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Na mesma semana em 
que o Condephaat rejei-
tou proposta para ga-
rantir a preservação do 
Conjunto Constâncio Vaz 
Guimarães, conhecido 

por Conjunto Esportivo 
Ibirapuera, professores 
de arquitetura e Urbanis-
mo da USP denunciaram 
que o projeto de conces-
são do espaço à iniciativa 

privada prevê o uso do Gi-
násio do Ibirapuera (foto) 
como um shopping, cons-
trução de duas torres co-
merciais e de hoteis, no 
local. Outras construções 

do conjunto poderão ser 
demolidas e o alojamento 
para atletas do Centro 
de Excelência devem ser 
desativados. Vizinhos e 
antigos frequentadores 

desse conjunto histórico 
da capital se indignaram e 
um abaixo assinado com 
mais de 52 mil participa-
ções está sendo montado 
na internet. O Governo 

do Estado defende que o 
esporte continuará sen-
do o mote principal do 
espaço, que vai ganhar 
moderna arena multiuso, 
para eventos. P����� 2

Duas unidades de venda de 
Açaí são inauguradas dentro 
do Parque do Ibirapuera
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Natal Iluminado esse ano 
terá árvore instalada junto 
à Ponte Estaiada

Na segunda-feira, 30 
de novembro, o Gover-
no do Estado recuou na 
classifi cação do plano de 
retomada das atividades 
e voltou a definir todo 
o Estado como na Fase 
Amarela, por conta de 

aumento no número de 
casos de Covid. Há u ma 
expectativa de que o Es-
tado todo possa ser re-
classificado novamente, 
para a Fase Laranja, com 
ainda mais restrições para 
o funcionamento do co-

mércio, bem às véspe-
ras das festas de fi nal de 
ano. Ao mesmo tempo, 
avançam as discussões 
sobre a possibilidade de 
aprovação e aplicação 
de uma vacina contra o 
coronavírus.  P����� 5

Comércio vai voltar a fechar? 
Vacina vai ser aplicada?

Ginásio do Ibirapuera será demolido? 

CONFIRA OFERTAS 
NA PÁGINA 5
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•HISTÓRIA

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

- 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

Ginásio do Ibirapuera pode ser demolido para 
dar lugar a arena multiuso e espaço comercial

Faz parte da história da Vila 
Mariana, faz parte da história 
da cidade. O Conjunto Esportivo 
Constâncio Vaz Guimarães, no 
Ibirapuera, já abrigou disputas 
esportivas emocionantes -- entre 
elas, das seleções de volei vence-
doras nos anos 1980. Já abrigou 
eventos artísticos, como shows 
de David Bowie ou Rolling Sto-
nes, apresentações Disney on 
Ice, circos... E abriga, até hoje, 
ações para estimular o esporte, 
dar suporte a atletas com menos 
condições. 

Mas, tem sido divulgado que, 
no processo de concessão do 
espaço à iniciativa privada, está 
prevista a possibilidade de demo-
lição dos prédios que integram o 
conjunto e a transformação do 
atual ginásio do complexo em 
Shopping Center.  A notícia vem 
causando comoção. Nas redes 
sociais, antigos frequentadores 
do espaço passaram a lamentar 
a proposta e se indignar. 

Mais do que isso, um abaixo 
assinado na internet, no site de 
petições Avaaz, já conta com 
mais de 52 mil participações. A 
petição aponta que o projeto 
que prevê a concessão do espa-
ço para a iniciativa privada, tal 
como estruturado, “representa 
séria ameaça à integridade física 
e ao funcionamento de um equi-
pamento esportivo que, além de 
ser muito utilizado na formação 
de atletas no Brasil, é constituti-
vo da história da cidade de São 
Paulo e realização fundamental 
da história da arquitetura brasi-
leira”. 

A petição indica também para 
“o grande valor de uso e afetivo 

pela comunidade esportiva que 
dele faz intenso uso desde os 
anos 1950”. 

A proposta de concessão au-
toriza a demolição do Ginásio do 
Ibirapuera, a mesmo tempo em 
que determina a obrigação de 
que seja construída uma “arena 
multiuso” com capacidade para 
até 20 mil pessoas.  Professores 
da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP explicam que 
o edital prevê uma arena multiu-
so coberta para 20 mil pessoas 
no lugar do estádio de atletismo, 
e a transformação do ginásio do 
Ibirapuera em shopping center. 

Os críticos defendem que o 
Ginásio do Ibirapuera “deve ser 
protegido por questões estilísti-
cas e construtivas, mas também 
pela sua importância dentro da 
arquitetura moderna brasileira 
e da modernização do esporte e 
da cultura da cidade de São Paulo 
em meados do século XX”. Outra 
crítica ao projeto é de que estava 
previsto o tombamento do Giná-
sio, como patrimônio histórico 
e arquitetônico da cidade, mas 
essa semana, o proposta foi re-
jeitada pelo Condephaat - Conse-
lho de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico do Estado de São Paulo.

Shopping e Hotel
O vereador Eduardo Suplicy 

(PT) também se manifestou con-
trário ao projeto. 

“Haveria a transformação do 
histórico Ginásio do Ibirapuera 
em um shopping, o local da pista 
de atletismo que também serve 
para a prática de rugby e futebol 
se transformaria numa arena 
esportiva e de eventos e have-

ria ainda a construção de três 
torres, uma torre de apart-hotel, 
uma torre de hotel e outra de 
escritórios, todos sobre o mag-
nífi co centro aquático e o aloja-
mento de atletas do complexo” 
aponta o parlamentar. “A cidade 
de São Paulo tem 53 shoppings 
operantes, enquanto conta com 
cerca de 7 ginásios poliesporti-
vos, sendo o Ginásio Ibirapuera 
aquele de maior porte e rele-
vância histórica e arquitetônica. 
O projeto foi idealizado pelo ar-
quiteto e atleta olímpico Ícaro de 
Castro Mello”, completa.

Com a repercussão, o Secre-
tário de Esportes do Estado de 
São Paulo, Aildo Ferreira, decla-
rou que a concessão do espaço 
não prevê a demolição do Giná-
sio para a construção do sho-
pping. “Na verdade, o processo 
de concessão não altera a fun-
ção principal, que é esportiva. 
O local passa a contar com uma 
arena multiuso moderna, com 
capacidade para eventos, o que 
não acontece atualmente”, dis-
se o secretário. “É falsa a infor-
mação de que tudo ali será de-
molido para a construção de um 
shopping”, diz o secretário, sem 
negar, entretanto, que o ginásio 
será transformado ou que não 
haverá instalação de espaços co-
merciais no local, que inclusive 
teriam “vista para o Parque do 
Ibirapuera”. 

A lei que autoriza a conces-
são, ele aponta, prevê que sejam 
desenvolvidas atividades espor-
tivas e de lazer abertas à popu-
lação. “Hoje apenas uma quanti-
dade muito pequena de pessoas 
é atendida ali”, diz. 

“Outras atividades são per-
mitidas, complementares, como 
comércio entretenimento, lazer 
e entretenimento”, defende. 

Sobre o alojamento de atletas 
de alto rendimento que treina-
vam no local e ali fi cavam insta-
lados, ele explica que por conta 
da pandemia, não há atualmente 
ninguém abrigado ali - vale des-
tacar, aliás, que o complexo abri-
gou um hospital de campanha 
que atendeu pacientes de Covid 
até 26 de setembro. 

E admite que o projeto de 
concessão não prevê o aloja-
mento ou programas de treina-
mento para essses atletas de 
alto rendimento. “O Centro de 
Excelência será continuado, que 
pode ser em qualquer um dos 
equipamentos que pode ser do 
governo do Estado ou de algum 
município conveniado. Já esta-
mos em tratativas avançadas 
com um município aqui na gran-
de São Paulo que conta com alo-

jamento moderno e confortável. 
Não haverá nenhum prejuízo”, 
garantiu.

“O projeto prevê a constru-
ção de arena multiuso, com uso 
prioritário para o esporte, lazer 
e entretenimento. Mas não é 
verdade que será exclusivamen-
te comercial”, aponta. “Hoje 
temos ali um equipamento de-
fasado, obsoleto, que tem cus-
to anual de 10 milhões de reais. 
Com a concessão, esse prejuízo 
deixa de existir. O concessioná-
rio fará investimento de 1 bilháo 
de reais”, garante. 

“O velho Ginásio do Ibirapue-
ra não suporta eventos interna-
cionais: as dimensões não são 
apropriadas, não tem ar condi-
cionado, as arquibancadas e pol-
tronas não são confortáveis”.

O Complexo do Ibirapuera 
ocupa uma área de 100 mil me-
tros quadrados em região muito 
valorizada da capital, não só por 
sua centralidade mas por sua 

proximidade com o parque. 
A licitação defi nirá a empresa 

que fará o novo complexo e terá 
a concessão de uso por 35 anos, 
5 anos de obras e 30 anos de 
concessão (período renovável).

Segundo o próprio Governo 
do Estado, a principal mudan-
ça proposta é a duplicação da 
capacidade do ginásio de 10 mil 
para 20 mil pessoas, com obras 
de modernização e a criação de 
3,5 mil novas vagas para carros 
em um estacionamento subter-
râneo. 

A empresa vencedora tam-
bém será responsável pela 
ampliação das vias de acesso, 
instalação de câmeras de mo-
nitoramento e manutenção de 
praças e canteiros centrais do 
entorno durante o período de vi-
gência do contrato. Uma grande 
preocupação de moradores de 
bairros próximos é justamente 
com o aumento de trânsito na-
quela região. 

https://jornalzonasul.com.br/ginasio-do-ibirapuera-pode-ser-demolido-para-dar-lugar-a-arena-multiuso-e-espaco-comercial/
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•ELEIÇÕES 2020

“As eleições terminam 
hoje, não há espaços para di-
visões, não há espaço em São 
Paulo para o grupo a, para 
o grupo b, São Paulo é para 
todos. Esse foi o nosso lema 
de campanha, e esse será 
o nosso jeito de governar”, 
declarou o prefeito reeleito 
Bruno Covas, ao ser anuncia-
da sua vitória na campanha 
municipal .

Covas ressaltou que seu 
governo vai priorizar promo-
ção da saúde e da educação e 
no combate às desigualdades, 
mas também combater a pan-
demia de covid-19.

“Temos que investir em 
saúde e educação e temos 
que fazer da nossa gestão um 
mantra na busca de emprego 
e oportunidade, em especial 
para os nossos jovens de peri-
feria que sofreram ainda mais 
as consequências dessa crise 
econômica e social”. 

“A democracia está viva, 
São Paulo mostrou que res-
tam poucos dias para o  ne-
gacionismo e obscurantismo. 
São Paulo disse sim à demo-
cracia, São Paulo disse sim à 
ciência, São Paulo disse sim à 
moderação, são Paulo disse 
ao equilíbrio”, acrescentou. 

O programa de governo 
apresentado por Covas ao Tri-
bunal Superior Eleitoral prevê 
algumas ações em estímulo à 
Economia Local, como a pro-
dução de uniformes escolares 
que passaria a ser executada 
por costureiras e confecções 
de bairro e pagas com vale 
fornecido pela Prefeitura.

Outra promessa é de fi na-

Covas promete aperfeiçoar políticas 
de saúde, segurança e meio ambiente

ORAÇÕES

lizar as construções de unida-
des de saúde que foram re-
tomadas esse ano e, mais do 
que isso, reorganizar a rede 
para garantir o atendimento à 
população. Mais de 7 milhões 
dos 12 milhões de moradores 
da capital não contam com 
plano de saúde e dependem 
exclusivamente do SUS.

Na questão habitacional, 
a promessa é de entregar 70 
mil moradias nos próximos 
quatro anos, mas o progra-
ma de governo pondera que 
parte disso seria com apoio 
da iniciativa privada. 

 O Hospital Vila Santa Ca-
tarina vai passar a atender 
cirurgias bariátricas. 

E por falar em iniciativa 
privada, o prefeito reeleito 
anuncia no plano de governo 
que pretende dar continuida-
de à concessão de parques e o 
Chuvisco, no Jabaquara, está 
na lista.

Em segurança pública, o 
prefeito promete ampliar em 

1000 pessoas o efetivo da 
Guarda Civil Metropolitana. 
A Prefeitura também irá am-
pliar o número de c âmeras 
conectadas ao projeto City 
Câmeras, em 4200.

Não há, no plano de gover-
no, muita informação sobre 
grandes obras. A extensão 
da Avenida Jornalista Rober-
to Marinho ou retomada da 
Operação Água Espraiada, por 
exemplo, nem é citada. 

Em mobilidade, a intenção 
é dar continuidade a obras de 
corredores de ônibus. AO cor-
redor Santo Amaro-9 de Julho 
terá extensão entre a Avenida 
dos Bandeirantes e a Avenida 
JK Boulevard; da criação de 50 
km de novas faixas exclusivas 
para ônibus.

O Parque Augusta final-
mente sairá do papel e outro 
surgirá na região de Paraisó-
polis, de acordo com o plano 
apresentado. Um Ecoparque  
vai surgir na região de Santo 
Amaro e um novo hospital 

veterinário será criado. 
Ainda na questão ambien-

tal, a promessa é contratar 
mil agentes ambientais, de 
conscientização (via frentes 
de trabalho) para atuarem na 
sensibilização da população 
a respeito das temáticas de 
resíduos sólidos e de reci-
clagem.

O plano ainda propõeaper-
feiçoar as ações vinculadas à 
Política Municipal de Mudan-
ça do Clima serão aplicar a 
Política Municipal de Resíduos 
Sólidos vai ser aprimorada, 
de modo a responsabilizar os 
maiores geradores de resídu-
os, estimulando novas cadeias 
de logística reversa, como 
a da construção civil e a de 
resíduos têxteis. 

Ainda na questão ambien-
tal, a ideia é expandir a coleta 
seletiva, aumentar os índices 
de reciclagem e composta-
gem, estimulando o trabalho 
das cooperativas de catado-
res.

Reprodução/Facebook

EMPREGOS

Agendar entrevista pelo 
telefone: (11) 5588-5544 

Profissional - Categoria D
Vaga para  motorista, categoria D, 

Idade 30 a 50 anos, com experiência
para Empresa de Transporte.

CONTRATACONTRATA
MOTORISTA 
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•TURISMO E LAZER

A OAKBERRY, rede de ali-
mentação saudável focada 
em açaí, inaugurou a primeira 
unidade dentro do Parque 
Ibirapuera e a segunda deverá 
ser implantada em breve, am-
pliando a oferta de opções ali-
mentícias dentro do parque. 

A marca surge como uma 
alternativa para os frequenta-
dores que desejam se alimen-
tar de forma nutritiva e rápi-
da. Hoje, a rede possui mais 
de 270 unidades espalhadas 
pelo Brasil e outros 11 países. 
“Nossa estratégia é ampliar a 
presença da marca em áreas 
urbanas e de alto fl uxo. Esta-
mos muito bem preparados 
para atender a demanda do 
parque e com altas expectati-
vas. O consumo de açaí ainda 
é pequeno para o potencial 

do mercado”, afi rma Georgios 
Frangulis, CEO e fundador da 
OAKBERRY. 

Por meio de sua fórmula 
exclusiva, com um produto 
de qualidade,  natural, sem 
adição de corantes, agrotóxi-
cos e zero gordura trans e co-
lesterol, OAKBERRY oferece 
aos clientes três tamanhos de 
copo e mais de 15 toppings, 
como banana, granola, coco, 
semente de chia, leite em pó 
e mel orgânico, entre outros.

 “A chegada das unidades 
da OAKBERRY ao Parque Ibi-
rapuera faz parte do nosso 
projeto de ampliar a oferta 
de alimentação de qualidade 
e também uma resposta aos 
anseios dos usuários que cur-
tem tomar açaí nos momen-
tos de prática esportiva ou de 

lazer no Parque Ibirapuera”, 
destaca Samuel Lloyd, diretor 
da Urbia Gestão de Parques 
de São Paulo, Sociedade de 
Propósito Específico (SPE) 
criada para cuidar da gestão 
do Ibirapuera e outros cinco 
parques da cidade.

Ibirapuera ganha unidades Oakberry

Fones: 2276-7901 * 2275-8219
Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349

 - Planalto Paulista - 

CALABRESA
COM VINAGRETE

CHURRASCO
CONTRA-FILÉ C/ VINAGRETE

JÁ ESTAMOS  ACEITANDO
ENCOMENDAS

ASSADOS 
PARA CEIAS

- Pernil
- Peru
- Chester

- Leitão
- Lombo
- Copa Lombo

Museu do Instituto de Botânica é reformado
O Instituto de Botânica 

(IBt) acaba de concluir a re-
forma do Museu Dr. João 
Barbosa Rodrigues. Com a 
revitalização, as instalações 
ganharam novos mobiliários e 
iluminação. Parte do material, 
como o piso de peroba rosa, 
foi reaproveitado. O local tam-
bém recebeu serviços de lim-
peza, manutenção e pintura.

“O museu é um aparato di-
dático e de divulgação cientí-
fi ca do que a nossa instituição 
faz”, destaca o diretor geral 
do IBt, Luiz Mauro Barbosa.

O prédio possui salas te-
máticas, sendo que a primeira 
conta a história da botânica, a 
segunda traz ilustrações, a ter-
ceira abriga a história do IBt e 
do Jardim Botânico, a quarta 
é a guardiã das pesquisas e a 
última apresenta Unidades de 
Conservação.

“Com a reforma, foram 
incorporados elementos in-
terativos na exposição para 
que o público conheça a his-
tória e entenda a importância 
das pesquisas de botânica e 

como elas estão presentes em 
nosso cotidiano”, destacou 
a pesquisadora científica do 
IBt e curadora da exposição, 
Tania Cerati.

Modernizada, a exposi-
ção permitirá ao visitante sa-
ber que a criação do Jardim 
Botânico de São Paulo e do 
Instituto de Botânica, que se 
destacam no cenário nacional 
da conservação e da pesquisa, 
é resultado do idealismo e da 
persistência de seu fundador, 
Frederico Carlos Hoehne. No 
percurso, conhecerá os traba-

lhos relevantes desenvolvidos 
pelos diferentes núcleos de 
pesquisa do instituto. E, por 
fim, viajará pelo Cerrado e 
Mata Atlântica, para conhecer 
um pouco da fl ora e da fauna 
desses dois biomas, que o 
trabalho dos cientistas ajuda 
a conservar.

De acordo com a pesqui-
sadora, o grande desafi o foi 
atualizar a exposição de forma 
interativa, mas mantendo o 
mobiliário original do Museu 
Botânico.

A reforma do prédio teve 

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 

•GASTRONOMIA

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
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•CULTURA

início em setembro de 2019 e 
durou 14 meses. O museu per-
manece fechado à visitação 
pública devido à pandemia da 
Covid-19. Os recursos foram 
executados por meio da Câ-
mara de Compensação com 
investimento de R$ 1 milhão.

História
Inaugurado em 1942, o 

Museu Botânico manteve a 
exposição original até o início 
da década de 1990, quando 
recebeu uma apresentação de 
caráter didático, com plantas 
herborizadas, que enfatizava 
os biomas paulistas.

Em 2004, o Núcleo de 
Educação para Conservação 
tornou-se responsável pelo 
Museu Botânico. Desde en-
tão, promove exposições 
temporárias e implementa 
melhorias para atender o pú-
blico em ações educativas. Em 
2015, com a reformulação da 
exposição de longa duração, 
são inseridos elementos rela-
tivos à História da Botânica, 
à pesquisa institucional e às 
ações de conservação.

Teatro Paulo Eiró reabre após reforma
Um dos espaços culturais 

mais queridos de Santo Ama-
ro, o Teatro Paulo Eiró reabre 
suas portas nessa sexta-feira, 
dia 4, com programação es-
pecial que une música erudi-
ta, samba e artes cênicas. O 
investimento total da Prefei-
tura de São Paulo, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, na reforma foi de 
mais de R$ 90 mil reais, con-
templando a parte elétrica e 
a cabine primária. 

O “Festival - Paideia na Pri-
mavera da Infância e Juventu-
de” abre a programação, com 
uma série de intervenções 
realizadas pela Cia. Paideia de 
Teatro, com vários artistas de 
linguagens distintas para mar-
car tanto a abertura quanto o 
fechamento da programação 
do evento desenvolvido pela 
Secretaria de Cultura, tendo 
essa companhia como impor-
tante parceira, que é o Prima-
vera da Infância e Juventude. 

Na sequência, a tradicional 
OFISA, Orquestra Filarmônica 
de Santo Amaro, realiza um 
concerto com repertório eclé-
tico.  Concerto de abertura da 
Primavera da Infância e Juven-
tude, convida o público a uma 
introspecção ao teatro, da 
praça ao palco, através de re-
pertorio variado nos diferen-
tes timbres dos seus naipes. 

Em seguida, acontece o 
espetáculo “Afi nação I”, di-
rigido, escrito e estrelado 

por Georgette Fadel. Por 
fim, “Uma homenagem ao 
Samba... da Vela” traz cenas 
do espetáculo “Uma home-
nagem aos 20 anos do Samba 
da Vela” com a Cia. Paideia. 

A classifi cação é Livre. O 
evento é presencial, com re-
tirada de ingressos 1 hora an-
tes, com redução de plateia 
e transmissão pelo Facebook 
@teatropauloeirosp. 

O Teatro fi ca na Av. Adolfo 
Pinheiro, 765 - Santo Amaro.

https://jornalzonasul.com.br/museu-do-instituto-de-botanica-e-reformado/
https://jornalzonasul.com.br/teatro-paulo-eiro-reabre-apos-reforma/
https://jornalzonasul.com.br/ibirapuera-ganha-unidades-oakberry/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977000395&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5511999767156&text&app_absent=0
https://www.gattofiga.com/cardapio
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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

Podologia

O Governo de São Paulo 
publicou na terça-feira (1º), no 
Diário Ofi cial do Estado, os de-
cretos com a atualização das 
normas do Plano São Paulo e 
com a extensão do período de 
quarentena até 4 de janeiro de 
2021. Todas as regiões do Estado 
retornaram à Fase Amarela, por 
conta do aumento de casos e 
ocupação de UTIs registrados 
nas últimas semanas. 

Só que muitos comerciantes 
e empresários estão temerosos 
de que o recuo será ainda maior 
e que o Estado pode voltar à 
Fase Laranja nessa sexta feira, 
4 de dezembro. Isso porque, 
a partir de agora, o prazo de 
análise de dados da pandemia 
passa a considerar intervalos 
de sete dias, e não mais a cada 
quatro semanas. 

O Governo anunciou, por 
outro lado, que a nova classifi -
cação do Plano São Paulo está 
prevista para ocorrer apenas 
no dia 4 de janeiro de 2021. E 
que, até lá, o Governo de SP 
passaria a fazer o monitora-
mento e divulgação semanal 
das estatísticas do coronavírus. 
Assim, seria possível fazer o 
acompanhamento contínuo das 
taxas de evolução da pandemia 
e de capacidade do sistema 
hospitalar.O novo mapa come-
çou a valer na quarta (2).

A fase amarela do Plano 
São Paulo não fecha ativida-
des econômicas, mas torna as 
regras de funcionamento mais 
rígidas. Estabelecimentos como 
bares, restaurantes, academias, 
salões de beleza, shoppings, 
escritórios, concessionárias e 
comércios de rua voltam a ter 
limitações de horário e capaci-
dade de público.

O atendimento presencial 
em todos os setores fi ca restrito 
a dez horas diárias, sequenciais 
ou fracionadas, e 40% de capa-
cidade. Os estabelecimentos 

terão que fechar o atendimento 
local até as 22h. Todos os even-
tos com público em pé estão 
proibidos.

Vacina
Enquanto o número de 

casos continua a aumentar, 
a única maneira de pensar 
em retomada completa das 
atividades econômicas é a 
aprovação e aplicação em 
massa de uma vacina. 

Mas, disputas políticas 
podem atrasar os planos de 
quem vê na imunização co-
letiva a única saída para um 
crescimento sustentado da 
economia. 

O Ministério da Saúde 
informou que a vacinação 
contra a Covid deve começar 
apenas em março do ano que 
vem e o processo de imuniza-
ção se estenderia até dezem-
bro, por conta da necessidade 
de conseguir doses para toda 
população. 

O governador João Doria 
respondeu ao anúncio dizen-
do que se o Governo Federal 
se mantiver nesse cronogra-
ma, que a população paulista 
será vacinada já a partir de 
janeiro de 2021. E que espera 
não encontrar resistências 
na Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) para 

aprovar a vacina que vem 
sendo testada em São Pau-
lo, a Coronavac, que deverá 
ser produzida pelo Instituto 
Butantã.

Essa semana, o Estado de 
São Paulo recebeu 600 litros 
a granel da vacina Coronavac 
(foto), correspondente a um 
milhão de doses. Com esta 
remessa já são 1 milhão e 120 
mil doses enviadas pela far-
macêutica chinesa Sinovac ao 
estado de São Paulo.

Ao todo serão 46 milhões 
de doses, sendo 6 milhões já 
prontas para aplicação e 40 
milhões em forma de matéria-
-prima para produção, envase 
e rotulagem em fábrica pró-
pria do Instituto Butantan.

“Estamos cumprindo mais 
uma etapa fundamental para 
disponibilizar a vacina em tem-
po recorde aos brasileiros. 
A tecnologia e expertise do 
Butantan já nos permitem 
realizar parte do processo 
produtivo em nossa própria fá-
brica, e estamos trabalhando 
para muito em breve poder-
mos produzir integralmente a 
vacina, mediante processo de 
transferência de tecnologia 
por parte da Sinovac”, afi rma 
o diretor do Instituto Butan-
tan, Dimas Tadeu Covas. 

Comércio enfrenta novas restrições 
e expectativa por vacina aumenta

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.

https://jornalzonasul.com.br/comercio-enfrenta-novas-restricoes-e-expectativa-por-vacina-aumenta/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155558659&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelas%20ofertas%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511955716331&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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Árvore de Natal esse ano será na Ponte Estaiada
Todo ano, em dezembro, 

já havia se tornado tradição: o  
Ibirapuera recebia milhares de 
pessoas interessadas em ver a 
Árvore de Natal gigante mon-
tada em uma das entradas 
do parque. Ao lado, o Lago 
também era alvo da atenção 
de quem queria curtir o clima, 
com atrações especiais - a 
Fonte Iluminada tinha shows 
especiais diários. 

Esse ano, por conta da 
pandemia, nada disso será 
possível... Mas, o programa 
Natal Iluminado e o Festival 
de Natal vão continuar acon-
tecendo, mas de forma mais 
espalhada pela cidade, evitan-
do aglomerações.

A Coca-Cola FEMSA Brasil, 
transformou sua tradicional 
celebração de Natal em uma 
grande ação de tecnologia 
e inovação adaptada para o 
momento de pandemia. Para 
evitar aglomerações, a tra-
dicional árvore de São Paulo 
será montada, com o apoio 
da Prefeitura de São Paulo, 
na Ponte Estaiada, um dos 
principais cartões postais da 
cidade. Com 46 metros de 
altura e 17,65 m de diâmetro, 
terá projeção 360° em alta 
resolução e exibição de laser 
que poderá ser vista a 10 km 
de distância, além de estrelas 
em movimento que integram 
o novo visual. A inauguração, 
no dia 5 de dezembro, será 
transmitida ao vivo nas redes 

sociais da empresa.
Dessa vez, o Festival de 

Natal de São Paulo vai se es-
tender de 11 a 23 de dezembro 
e chegará à região central, 
no Triângulo SP – recorte es-
pecial do Centro Histórico de 
São Paulo e em outros locais 
icônicos e históricos da cidade 
como a Centro Cultural dos 
Correios, Igrejas históricas, 
Mercado Municipal de São 
Paulo, Theatro Municipal de 
São Paulo, Teatro Municipal 
Paulo Eiró, entre outros.

Todas as apresentações 
artísticas serão transmitidas 
pelas redes sociais, por meios 
dos canais no Facebook e 
Youtube da SMTur, com intér-
prete de LIBRAS. Não haverá 
público presencial nas apre-
sentações, portanto, não há 
distribuição de ingressos.

 “Nesta edição, o objetivo 
é promover a cidade como 
cenário de intervenções artís-
ticas temáticas e outras que 
celebram a história, a infância 
e a esperança, tão presente 
nesta época do ano. Vamos 
levar a cidade ao encontro 
das pessoas”, ressalta o Se-
cretário Municipal de Turismo, 
Miguel Calderaro Giacomini.

Virtual
Com o tema “Um sonho de 

cidade”, as atividades evocam 
essa perspectiva de realizar o 
que desejamos para a cidade, 
com o incentivo do espírito 
natalino que toma conta das 

pessoas nesta época. Por 
meio da programação virtual, 
o público verá refl etida a di-
versidade cultural e artística 
da cidade de São Paulo, que 
são suas marcas registradas. 
Entre os destaques, estão 
apresentações do Coral Pau-
listano e Coro Luther King; 
uma homenagem aos 100 
anos de João Cabral de Melo 
Neto com Letícia Sabatella 
e Lirinha; a versão moderna 
do balé O Quebra-nozes, no 
ritmo do break, entre outros.

Luedji Luna, uma das can-
toras mais proeminentes da 
atualidade, também se apre-
senta. A cantora e composi-
tora baiana lançou recente-
mente o disco “Bom mesmo 
é estar debaixo d’água”, cujo 
clipe Banho de Folhas teve 
grande repercussão. Durante 
a apresentação, ela traz esse 
e outros sucessos da carreira.

Para os fãs de música lírica, 
haverá uma apresentação 
especial reunindo o tenor 
Thiago Arancam e a soprano 
Lina Mendes, que interpretam 
temas clássicos como “Halle-
lujah”, de Leonard Cohen, a 
ária da ópera Turandot, “Nes-
sun Dorma”, entre outros.

Ônibus iluminados
Os tradicionais ônibus ilu-

minados e decorados com 
temas natalinos começam a 
circular pelas ruas da cidade a 
partir desta terça-feira (01/12) 
com seis veículos na Zona 

Norte, oito na Zona Sul, sete 
na Leste e três na Zona Oeste. 
A iniciativa é uma parceria 
da Prefeitura de São Paulo, 
por meio da SPTrans com as 
empresas operadoras do sis-
tema municipal de transporte 
público e terá cerca de 90 
coletivos com luzes e deco-
ração natalina até o dia 31 de 
dezembro. Além disso  em al-
guns ônibus os motoristas es-
tarão vestidos de Papai Noel. 

Os veículos com deco-
rações natalinas circularão 
todos os dias da semana em 
linhas regulares, com paga-
mento da tarifa normal de 
R$ 4,40. Todos os veículos 

ficarão decorados até 31 de 
dezembro, levando para a 
população o espírito festivo 
do Natal e do Ano Novo. Nes-
te ano, também por conta 
da pandemia visando evitar 
aglomerações, não haverá 
os tradicionais passeios com 
a carreata de coletivos que 
partiam de diversos pontos 
da cidade.

Decoração
No Triângulo SP, o Largo 

do Café, acontece uma inter-
venção de artes visuais, criada 
pelo coletivo Os Tupis chama-
da “Natal Iluminado”. A ação 
é realizada em parceria com a 
Associação Comercial de São 

Paulo. A Praça do Patriarca 
contará com uma Vila Nata-
lina composta de 15 peças 
em mosaico, com tamanho 
natural, totalizando 625 me-
tros quadrados. Um presépio 
batizado de “O Milagre da 
Natividade” será montado no 
Pátio do Colégio.

No Viaduto do Chá, um 
globo natalino promete dis-
putar as atenções nas redes 
sociais. Assinada pelo artista 
Zilando Freitas, a intervenção 
simulará a neve e terá inte-
ração entre os personagens 
deste universo lúdico: Papai 
Noel, Mamãe Noel, duendes 
e fadas.

Inscreva-se:
(11) 95716-5753
(11) 98252-0087
(11) 95225-6020

https://jornalzonasul.com.br/arvore-de-natal-esse-ano-sera-na-ponte-estaiada/
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