Assados e acompanhamentos
para Ceias de Natal e Ano Novo
podem ser encomendadas

Você sabe a diferença entre
lateralização do som e
localização sonora?
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Linha Ouro será concluída em 2022

Foto: Governo do Estado

Pelo menos é essa a
promessa do Governo do
Estado de São Paulo para
a linha que havia sido prometida para 2014, quando suas obras tiveram

início. As obras estavam
paralisadas e estão sendo
retomadas agora, com a
promessa de que todas
as estações do trecho 1
estarão concluídas até

31 de dezembro de 2022
- muito embora o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre
Baldy, já pondere que esse
prazo só será cumprido

NOTEBOOK
LENTO?

EXPERIMENTE

Agilidade e Rapidez

5677-8686
5677-8687
Cels.: 96860-7603
97358-8716

Morumbi (foto acima),
da Linha 4, Amarela, Campo Belo, da Linha 5, Lilás,
e Jabaquara, da linha 1,
Azul. Mas, o trecho da
linha Azul, entre Congo-

nhas e o Jabaquara foi
abadonado pelo governo
porque as obras de outro projeto, municipal, da
Avenida Água Espraiada,
não avançou. P����� 6

Deliciosos sucos concentrado de
Frutas Orgânicas Lioﬁlizadas
Riquíssimo em vítimas,
minerais , aminoácidos.....

AJUDAM A
PREVENIR E
MELHORAR:

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

Tels.:

se não houver novas interrupções por decisões
judiciais. A linha Ouro foi
planejada para conectar
o Aeroporto com a malha
ferroviária nas estações

99598-8489

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

- Cortes femininos e masculinos
- Barbearia completa especializada
- Tratamentos capilares
(química em geral)
- Penteados e Maquiagem
- Manicure, pedicure
- Coloração
- Hidratação
- Escovas

Telefone e WhatsApp

▪ Fadiga ▪ Cansaço Físico
▪ Cansaço Mental
▪ Dores. ▪ Stress
▪ Ansiedade ▪ Outros

2894-4147

9.6313-8187
2275-7304

Porque sua
a
u
s
e
u
q
beleza
Por é únicaca!
i
Telefone

n
ú
é
a
z
bele

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

Governo anuncia retorno
das aulas presenciais

As profissionais
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

Escolas particulares, rios da educação, ainda de que o impacto das

municipais e estaduais de

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

•
•
•
•

Agende seu horário
antecipadamente
Corte • Coloração • Tratamentos
Capilares • Barbearia
Penteados • Maquiagens • Design de Sobrancelhas
Depilação • Limpeza de Pele
Manicure • Pedicure
@cutcolorh

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

todo o Estado deverão sos de coronavírus que ruim para a evolução de
retomar as aulas presen- reclassifiquem as cida-

crianças, adolescentes e

ciais, mesmo antes da des nas fases laranja ou jovens, incluindo o aspecvacinação de estudantes,

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

@cutscolor

que haja avanço dos ca- escolas fechadas é muito

vermelha do Plano São to psicológico. Conheça

professores e funcioná- Paulo. O Governo defen- os critérios. P����� 5
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Na hora das compras, pense nos resíduos
O ano foi absolutamente
diferente - nem há mais necessidade de apontar todas as
mudanças de comportamento
que a pandemia obrigou a
população mundial a adotar.
Nessa época de Natal e Ano
Novo, a orientação dos especialistas é para evitar as
tradicionais festas em família,
os grandes encontros e confraternizações. Não há motivos
para “festejar”, com milhares
de mortos pela pandemia no
planeta.
Mas, esse clima diferente
pode ajudar a fazer refletir,
transformar a “festa” em uma
celebração contida da vida,
do que realmente importa, de
reforçar os laços entre familiares, amigos e pessoas queridas.
Vale ainda destacar que
muitas das doenças modernas
são resultantes de agressões
ao meio ambiente e extrações
de recursos para além da capacidade de recuperação da
natureza.
Com todas essas constatações, é possível planejar um
fim de ano diferente e focado no consumo consciente,
valorização de experiência,
redução de desperdício e de
geração de resíduos.

Presentes

Mesmo com o distanciamento social ou o cancelamento de festas e encontros, muitas
famílias e grupos de amigos ou
empresas vão manter a tradição
de trocar presentes.
Mas, será que realmente é
preciso lotar as ruas de comércio populares ou estabelecimentos comerciais para esse
processo de compra, provocando arriscadas aglomerações?

Comprar à distância, aliás,
ganhou um novo significado
com a pandemia. Não é sequer
preciso recorrer a grandes portais para fazer encomendas.
Para quem prefere valorizar
o comércio local, fazer compras
em pequenos estabelecimentos
e valorizar a vizinhança, há
igualmente inúmeras oportunidades.
Sejam franquias de marcas
famosas ou lojinhas de artesãos, todo comércio regional
acabou se preparando para
atender à distância. Entre em
contato com o estabelecimento
por telefone, site, pelas redes
sociais ou aplicativos de mensagens e combine. Muitos deles
fazem entrega, outros trabalham em sistema de retirada - é
possível fazer a encomenda e
retirar na porta.
Depois, é só entregar ao presenteado por correios, pelo sistema da loja, contratando um
motoboy ou mesmo deixando
pessoalmente o presente.

Experiências

Outra opção para mesclar a
ideia de presente com a valorização de algo além do objeto
é pensar em agendar experiências - imediatas ou futuras.
As experiências, além de
tudo, geram menos resíduos e
impactos ambientais, na maioria dos casos.
Surpreenda amigos e familiares distantes com a entrega
de uma refeição especial, por
exemplo. Ou com uma mensagem virtual, a entrega de
um voucher para ser usado
futuramente: para um jantar,
uma viagem, um passeio, um
show, um dia em um museu...
Muitos desses espaços - restau-

rantes, hotéis, museus e outros
- estão aceitando a compra
de vouchers para uso futuro,
quando a pandemia estiver
sob controle ou a população
vacinada.
Além de ser a representação de uma esperança futura,
o presente com um voucher
ainda contribui com estabelecimentos que estão atualmente
sofrendo para se manter ativos
durante a pandemia.
Atitudes sustentáveis consideram tanto a atividade econômica, especialmente valorizando o comércio local, como
também menos agressões à
natureza e uso de energia.

Contato

COMPRA E ENTREGA DE PRESENTES NESSE ANO DEVE SER

FEITA PELA INTERNET, ASSIM COMO CONTATO COM AMIGOS
E FAMILIARES. ESCOLHAS SÃO, SOBRETUDO, SUSTENTÁVEIS

O mais difícil para muitas
famílias, talvez especialmente
para os idosos, será o distanciamento das pessoas queridas
- muito mais do que qualquer
presente... Como compensar
esse momento, sem comprometer a segurança e a saúde
dos grupos de risco?
A tecnologia continua sendo a grande aliada nessa quarentena. Além de permitir
compras, encomendas e entregas, os aparelhos eletrônicos
serão a solução para manter
contato com as pessoas queridas nesse fim de ano.
Faça ligações de telefone ou
ensine pessoas mais idosas a
usar aplicativos de vídeo para
que possam ter uma conversa
visual mais prolongada. Agende encontros virtuais com
diferentes pessoas da família,
dos amigos.
Há inclusive aplicativos e
sites que garantem um amigo
secreto online - para que as
trocas de presentes possa ser

feita com aquela tradicional
brincadeira que pode desestressar nesse momento.
Se possível, vá além. Procure saber das entidades assistenciais em seu bairro do
que elas estão precisando. Faça
doações em produtos que contribuam com idosos, crianças
e pessoas com deficiências que
vivem em abrigos, mantenha
contato online também, para
evitar a solidão dessas pessoas.

Resíduos

Atitudes sustentáveis consideram tanto a atividade econômica, especialmente valorizando o comércio local, como
também menos agressões à
natureza e extrações desnecessárias de itens para produção
de novos itens.
Uma primeira preocupação:
evite supérfluos. Em ano de
distanciamento, por que investir em decoração do ambiente?
Reaproveite itens dos anos
anteriores.
Nas compras de presentes,
leve sempre em consideração
durabilidade do item. Produtos com vida útil curta repre-

sentam resíduos em excesso
sendo direcionados aos aterros
sanitários. Muitos deles, aliás,
podem inclusive provocar
outros problemas, como poluição do solo ou dificuldade de
descarte correto por contarem
com produtos tóxicos para o
solo ou a água.
Isso vale para itens eletrônicos. Brinquedos e utensílios
que usam muitas pilhas ou
baterias, por exemplo, são desaconselháveis porque elas podem poluir o meio ambiente
em caso de descarte incorreto
e não é adequado enviar esse
tipo de material para aterros
sanitários.
Outros produtos - como
cosméticos e perfumes, por
exemplo - podem ter suas embalagens encaminhadas para a
reciclagem ao final do uso.
Se ganhar algum desses
itens, informe-se junto ao
fabricante. Na atualidade, várias marcas recebem as embalagens de volta para reúso
ou reciclagem, evitando o
desperdício de energia, água
e matéria prima na produção
de novas, bem como evitando

que sejam destinadas a aterros,
ocupando espaço e diminuindo a vida útil deles.
Lembre-se ainda que alguns
itens não são recicláveis, como
tecidos, cerâmica, espelhos
espuma de estofados - ou mesmo o celofane, opção de muita
gente para enfeitar presentes...
A maioria das embalagens,
entretanto, pode ser reciclada
e deve ser encaminhada à
coleta seletiva caso não seja
reaproveitada em casa. Separe
todos os pacotes de papel e
plástico, assim como itens de
metal e vidro em um único
saco de itens recicláveis.
Nas zonas sul e leste da
cidade, o serviço é prestado
pela concessionária Ecourbis.
Para saber quando o caminhão
da coleta seletiva passa em
sua rua, acesse o site: https://
www.ecourbis.com.br/coleta/
index.html. No site também
é possível conferir o horário
da coleta regular de resíduos
- dessa forma, evite colocar o
lixo com muita antecedência
porque pode ser levado pela
enxurrada ou atacado por
animais.

LIMPEZA URBANA

Atlas do plástico indica necessidade de mais mudanças
Em 2018, o Brasil produziu
uma média 79 milhões de
toneladas de lixo, sendo que
dessas, cerca de 13,5% são de
resíduos plásticos, de acordo
com dados da SELURB (Sindicato Nacional das Empresas
de Limpeza Urbana).
S omos o quarto maior

produtor do mundo de lixo
plástico. E apesar de termos
por aqui algumas políticas
importantes para o combate
aos resíduos plásticos, elas
carecem de efetivação.
O exemplo maior é a Política Nacional de Resíduos
Sólidos que completou 10

UM VERDADEIRO “TSUNAMI” DE PLÁSTICOS É REGISTRADO

anos em 2020 e que busca regular o problema da disposição inadequada dos resíduos
sólidos que compromete a
qualidade do meio ambiente e
seus serviços ecossistêmicos,
a saúde pública e o bem-estar
da população. Entre outras
coisas, a PNRS estabelece que

HOJE EM SOCIEDADE E TENDÊNCIA É AUMENTO DO CONSUMO,
SEM PREOCUPAÇÃO COM DESTINAÇÃO FINAL CORRETA

os fabricantes têm responsabilidade pela destinação
final daquilo que colocam
no mercado. E isso inclui as
embalagens - uma empresa
de refrigerantes, por exemplo,
tem que se responsabilizar
pela reciclagem das milhares
de embalagens pet que coloca
no mercado.
Além dela, temos o Plano
Nacional de Combate ao Lixo
no Mar, lançado em 2019 com
poucos resultados efetivos, e
a ausência de um plano nacional de resíduos sólidos. E
apesar da crise notória da poluição do plástico, a indústria
prevê ainda um crescimento
vertiginoso da sua produção.
Mas, como combater de
forma efetiva os resíduos
plásticos? O Atlas do Plástico, que será lançado pela
Fundação Heinrich Böll, reúne dados e pesquisas feitas

no Brasil e no mundo sobre
o consumo, descarte, contaminação e consequências macro, como a situação dos mares, e micro – por exemplo, ao
temperar um alimento, uma
pessoa já está consumindo
microplástico. Também são
apresentados caminhos sobre
materiais alternativos e novos
hábitos que podem levar a
uma grande mudança.
O Atlas está disponível
para download gratuito no
site br.boell.org.
A produção e consumo desenfreados do plástico jogou
o planeta em um impasse:
uma vida com a praticidade
dos descartáveis e produtos
com matéria-prima barata, ou uma vida com menos
poluição? Especialmente durante a pandemia, os itens
descartáveis reforçaram sua
importância para manter

a higiene, mas ampliaram
o impasse com relação aos
problemas que o excesso do
uso de plástico criam.
As atuais montanhas de
lixo plástico que não se degradam, há uma visão nada
confortável do futuro próximo. Estima-se um aumento
de 40% de plástico no mundo
logo ali, em 2025. E em 2050,
considerando-se o atual ritmo de consumo, teremos
mais plástico do que peixes
nos oceanos.
Ou seja, banir canudinhos
e sacolas de mercado é uma
gota nesse mar de polímeros.
A grande mensagem do Atlas
é: precisamos de reduções
urgentes e drásticas na produção e consumo de plástico
e regulamentação em nível
local, nacional e global para
lidar com a poluição do plástico na fonte.

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

Corredor Jabaquara-Vergueiro
ganha canteiros floridos
Gramas amendoim e esmeralda, e arbustos, como
azaléias, dracenas, moréias e
costelas de adão estão modiﬁcando a paisagem da cidade.
É o projeto Florecidade, que
a Prefeitura está desenvolvendo em vários bairros e
agora está em implantação no
corredor formado pelas vias
Bernardino de Campos, Vergueiro, Domingos de Morais
e Jabaquara, do Paraíso até
a divisa com o Jabaquara, na
região de São Judas.
O projeto utiliza o paisagismo para planejar um novo
desenho da área urbana, com
etapas de correção do solo,
adubação, plantio de mudas,
despraguejamento e poda
de árvores”, disse Caroline
Rodrigues, que coordena o
FLOReCIDADE na Secretaria
das Subprefeituras.
Ao reorganizar canteiros
e praças, o projeto difere e
complementa os serviços
diários realizados pelas 32
Subprefeituras, que atuam
para manter e conservar praças e áreas verdes com corte
de grama, roçada e poda de
árvores.
Já foram contempladas
pelas ações de paisagismo as
avenidas dos Bandeirantes,
General Ataliba Leonel, Luiz
Dumont Villares, Radial Leste, e Professor Luiz Ignácio
Anhaia Mello. Também recebem cuidados regularmente
o canteiro central da avenida
23 de Maio, além das avenidas
Salim Farah Maluf, República
do Líbano, Praça Sebastião
Jayme Pinto e Praça Felisberto Fernandes.
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Os trabalhos vão da região de São Judas até o Paraíso

No total, já foram revitalizados 462 mil metros quadrados de 120 praças, canteiros
centrais e remanescentes em
grandes vias. Os trechos contemplados receberam ainda
a readequação de mais de 28
mil metros quadrados de calçadas, onde foram plantadas
mais de 744 mil mudas desde

o início do projeto, em junho
de 2019.
Na região da avenida Jabaquara, serão revitalizados
quase 29 mil metros quadrados desde a esquina da Avenida Jabaquara com Alameda
Piassanguaba até o encontro
da Rua Bernardino de Campos
com a Praça Oswaldo Cruz.

Multas de
trânsito

→ Recursos de multas de trânsito
→ Lei seca
→ Suspensão e cassação de CNH
→ Regularização direta
→ Regularização judicial
→ Segunda via de CNH e emissão de PID
→ Consultoria de Trânsito
→ Gestão de Frota Empresarial

A Prefeitura de São Paulo está fazendo um alerta muito importante a toda população.
A pandemia do novo coronavírus NÃO ACABOU! Precisamos continuar seguindo todos
os protocolos de segurança. Para quem precisa sair de casa, o uso da máscara é
obrigatório. Máscara salva vidas! É importante manter a distância das outras pessoas
e evitar qualquer tipo de aglomeração. Mantenha as mãos sempre limpas, lavando
com água e sabão ou usando álcool em gel. Se você é jovem, redobre esses cuidados.
Evite contrair o vírus e infectar outras pessoas sem saber. Ainda não vencemos o novo
coronavírus. Continue se cuidando e protegendo quem você ama! A cidade de São
Paulo continua em quarentena. Saiba mais em: prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

MÁSCARA SALVA VIDAS!
LAVE SEMPRE AS MÃOS.
EVITE AGLOMERAÇÕES.
MANTENHA O DISTANCIAMENTO SOCIAL.

(11) 9.4854.9504

•SAÚDE

Eu ouço, mas não consigo
identiﬁcar de onde vem o som
mento de outras como aten-

em distinguir informações so-

ção seletiva, diferenciar a du-

noras tanto na percepção de

ração e a intensidade de um

volume, como na qualidade

som e por ﬁm a compreensão

deste som e isso pode provo-

de fala que é o resultado de

car uma alteração não só da

um processamento auditivo

lateralização, mas também da

íntegro.

localização sonora.

A habilidade de localiza-

ambas as orelhas, pois já

ção sonora vai muito além do

sabemos que qualquer alte-

Você sabe a diferença

que identiﬁcar um som vindo

ração na integridade do sis-

entre Lateralização do som

da direita ou da esquerda.

tema auditivo pode acarretar

e Localização sonora?

Para tal tarefa o indivíduo ne-

na instalação de uma perda

A lateralidade é a capaci-

preensão de fala e a diﬁculda-

cessita avaliar e comparar os

auditiva, levando o indivíduo

dade de localizar sons à direi-

de de localizar ou identiﬁcar

diferentes níveis de intensida-

a um declínio em sua vida

ta e à esquerda, sendo esta

de onde vem o som. Essas

de, frequência e o tempo que

social pessoal e emocional.

uma sensação do som dentro

diﬁculdades podem ser sinal

o som levou para chegar em

Dentre as queixas em nosso

da cabeça. Já a localização do

de uma perda auditiva.

cada orelha. Este processoé

consultório, a diﬁculdade de

som é percebida fora da ca-

inconsciente e envolve as vias

localizar o som está entre

beça de acordo com a direção

auditivas do sistema nervoso

as principais. A localização

e distância da fonte sonora.

central e do córtex auditivo.

sonora é a habilidade que

Diante de uma perda au-

Lembrando que para tal

identiﬁca o local de origem do

ditiva por menor que seja a

processo é indispensável uma

som, e esta é uma habilidade

lesão no sistema auditivo, há

boa acuidade auditiva em

essencial para o desenvolvi-

a diminuição da capacidade

Portanto ﬁque atento!
A localização sonora tem
uma forte relação com a com-

Procure ajuda proﬁssional
o quanto antes.
FONOAUDIÓLOGA

ALESSANDRA HERRERA
FONOAUDIÓLOGA
DIANE MICHIUTI.

- 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

PÁG.
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CEIA COMPLETA

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

ASSADOS
- Pernil c/ Osso: R$ 79,00/kg
(inteiro + ou - 7kg)

- Pernil s/ Osso: R$ 79, kg
00/

(molho pimentão e cebolas)

- Peru Sadia: R$ 59,80/kg
( + ou - 5kg)

•GASTRONOMIA

Ceia pronta facilita celebrações
Todos os anos, as festas de
Natal ou Reveillon tinham o
mesmo sabor - família imensa
reunida, muita comida, muita
animação. Dessa vez, o tamanho da festa pode ser menor,
mas a vontade de compartilhar
um momento especial permanece. Não importa o número
de pessoas que estiver contigo,
mas montar uma mesa caprichada, com pratos tradicionais
é essencial para que sejam cultivadas novas memórias.
E tudo isso pode ser simples, saboroso e prático. Como?
Encomendando a ceia, de acordo com o tamanho da sua família, o número de pessoas que
vai se reunir.
A Ceci Açougue e Grelhados, que tem tradição de quase
duas décadas na venda de car-

ne in natura e também preparo
de churrascos e organização de
churrascos em domicílio, está
aceitando encomendas não só
dos assados mais tradicionais,
mas também de acompanhamentos.
Tem Pernil com Osso inteiro, mas também tem sem osso
e acompanhado de molho com
pimentão e cebolas, Peru, Chester, Lombo, Tender, Copa Lombo, Leitão ou Frango assado.
Entre os acompanhamentos,
arroz branco, a grega, carreteiro, salada, farofa, vinagrete,
beringela, salpicão, batata vinagrete, salada de maionete,
salada de batatas.
Quem preferir, pode encomendar outros tipos de carnes
também, como espetinhos, linguiças, picanha, cupim, costela

- cruas, para preparo em casa,
ou já prontas.
“O importante é compartilhar o momento mesmo que
em número reduzido. Temos
certeza de que esse Natal terá
um signiﬁcado todo especial de
união, de apoio mútuo entre familiares e amigos”, diz Valdir de
Queiroz, que comanda da Ceci
Grelhados. Ele conta que já vem
tendo pedidos de pessoas que
vão celebrar apenas em casal,
mas querem caprichar na mesa
e celebrar em reuniões online
com o restante da família.
A Ceci Grelhados fica na
Avenida Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista.
Telefones: 2276-7901. WhatsApp 11 98542-3449. Outras
informações no site www.ceci
grelhados.com.br.

- Chester Perdigão: R$ 59,80/kg
- Lombo:
R$ 79,00/kg
( + ou - 2kg)

- Tender:
(+ ou - 1kg)

R$ 98,00/kg

- Copa Lombo: R$ 79,00/kg
(recheado)

-FrangoInteiro: R$49,80/kg
- Leitão:
R$ 120,00/kg
(+ ou - 5kg)

GUARNIÇÕES
- Salada de Batatas:
R$ 28,00
- Salada de Maionese (G): R$ 56,00
- Salada de Maionese (M): R$ 28,00
- Salada Maionese (P): R$ 15,00
- Vinagrete (P):
R$ 13,00
- Vinagrete (G):
R$ 23,00
- Beringela:
R$ 15,00
- Salpicão:
R$ 30,00
- Batata Vinagrete:
R$ 20,00
- Arroz Branco:
R$ 25,00
- Arroz a Grega:
R$30,00
- Arroz Carreteiro:
R$ 35,00
- Salada:
R$ 25,00
- Farofa:
R$ 16,00

JÁ ESTAMOS ACEITANDO
ENCOMENDAS

Fones: (11) 2276-7901 * (11) 2275-8219

(11) 9 8542-3449

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista
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•EDUCAÇÃO

Escolas vão retomar aulas presenciais,
mesmo com volta à fase vermelha
O anúncio foi feito nessa
quinta feira e as redes sociais
já estão fervilhando com polêmica: as aulas presenciais
vão ser retomadas em 2020,
mesmo sem vacinação das
crianças e professores, independente do estágio em
quese encontre a cidade no
chamado Plano São Paulo. O
decreto que autoriza a retomada gradual das aulas em
todas as fases do Plano São
Paulo e regulamenta as regras
está publicado nesta sexta-feira (18) em Diário Oﬁcial.
“A decisão para manter escolas abertas é embasada em
experiências internacionais e
nacionais e tem como objetivo garantir a segurança dos
alunos, dos professores e dos
funcionários da rede pública
e privada de ensino, além do
desenvolvimento cognitivo e
socioemocional de milhões de
crianças e adolescentes do Estado de São Paulo”, aﬁrmou o
Governador João Doria.
O retorno ocorrerá de forma regionalizada, de acordo
com os Departamento Regionais da Saúde, obedecendo

aos critérios de segurança
estabelecidos pelo Centro de
Contingência do Coronavírus.
O secretário municipal de Educação, Bruno Caetano, disse
que as escolas municipais da
capital já estão preparadas
para essa retomada.
“A escola não pode mais
fechar. Neste momento de
pandemia, as famílias precisam entender sobre o quanto
é cada vez mais fundamental
e importante ter os seus ﬁlhos
frequentando a escola. Para
continuarem a aprendizagem
e serem acolhidos em vários
aspectos. Principalmente,
emocionalmente”, defendeu

ATENÇÃO
ZONA SUL

30 VAGAS PARA
INSTALADOR DE TV A CABO
SEM EXPERIÊNCIA
PROCESSO SELETIVO ONLINE
Requisitos Necessários:
- Ensino Médio Completo; Conhecimento em Informática,
CNH Deﬁnitiva categoria B, menos de 12 pontos , Disponibilidade de Horário, Morador da Zona Sul SP ou Região
Regime de Contratação: CLT (Efetivo)
Benefícios: Salário compatível + Boniﬁcação por produtividade, + Vale Transporte + Vale Refeição + Assistência
Médica + Assistência Odontológica + Seguro de Vida
A EMPRESA FORNECERÁ O CARRO PARA TRABALHAR

Candidatos dentro do perﬁl da vaga devem
enviar uma mensagem no WhatsApp com a primeira palavra

“INSTALADOR” (11) 98700-2638
(11) 4744-7295
Rua Barão de Jaceguai, 184 - Suzano

M OBRAS
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DE ARTE

TOCA
VINIL

vv

◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
instrumentos musicais

SEBO DO JOÃO BAURU

Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

o Secretário da Educação de
SP, Rossieli Soares, também
apontando que as escolas
estaduais estariam prontas a
receber os estudantes.
Se uma área estiver nas
fases vermelha ou laranja
do Plano São Paulo, as escolas da educação básica, que
atendem alunos da educação
infantil até o ensino médio,
poderão receber diariamente
até 35% dos alunos matriculados. Na fase amarela, elas
ficam autorizadas a atender
até 70% dos estudantes; e na
fase verde, até 100%. Os protocolos sanitários devem ser
cumpridos em todas as fases.
Já as instituições de ensino
superior poderão funcionar
na fase amarela com até 35%
das matrículas, e na fase verde, com até 70%. Nas etapas
vermelha e laranja, elas não
estão autorizadas a funcionar.
Cursos superiores especíﬁcos
da área médica têm o retorno
presencial autorizado em todas as fases do Plano.
As instituições de ensino
de todas as redes deverão
aderir e alimentar o Sistema
de Monitoramento da Secretaria de Educação para que
a abertura das unidades seja
autorizada. A medida garante
monitoramento centralizado
da retomada da educação,
para que a abertura de escolas ocorra de forma segura e
responsável.
O último dia do ano letivo
deste ano será no dia 23 de
dezembro e as aulas nas escolas estaduais, em 2021, terão
início no dia 1º de fevereiro.
Desde o dia 8 de setembro, escolas estaduais do
interior reabriram escolas
com atividades de reforço e
acolhimento emocional. O
governo de SP já autorizou a
retomada de aulas para o Ensino Médio em 7 de outubro
e, para o Ensino Fundamental,
em 3 de novembro. Cerca de
1,7 mil escolas estaduais em
314 municípios retornaram
com atividades presenciais no
Estado, sendo 800 na capital
paulista.

Estética e Saúde
Casas de repouso
CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES
eo
Onde o amor
proﬁssionalismmo
se encontra

Serviço diferenciado
de assistência
com um simples
toque de botão

- Enfermagem Permanente - Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem
- Assistência Médica
deﬁnitiva ou periódica
- Nutricionista
- Fisioterapia (opcional)

R. dos Cambuis, 183

(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

Fone:
5017-8320

Odontologia
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Governo promete Linha Ouro para dezembro de 2022
A promessa inicial de conexão entre a malha metroviária
e o Aeroporto de Congonhas
foi para 2010, ainda na gestão
de José Serra para Governador. Mas, depois, a conexão
com a estação São Judas foi
descartada, um novo projeto
apresentado, prevendo conexões com a linha Amarela no
Morumbi, Lilás no Campo Belo
e a linha Azul no Jabaquara
e promessas revistas para a
Copa do Mundo de 2014 no
Brasil. Mas a linha Ouro - 17,
em monotrilho de superfície,
não ﬁcou pronta sequer para a
Copa seguinte, em 2018, e não
vai ﬁcar pronta para a próxima, no Qatar, em 2022. A nova

promessa, feita essa semana
pelo Governador João Doria,
é que a linha será concluída
até 31 de dezembro de 2022.
Na quinta, 17 de dezembro, Doria visitou as obras na
estação Morumbi e anunciou
a retomada das obras civis a
partir dessa sexta, 18. Mas,
vale ressaltar, a conexão com
o Jabaquara e a linha Azul
está, ao menos por enquanto,
descartada e as estações que
seriam construídas na região
do Jabaquara também.
Junto ao secretário de
Transportes Metropolitanos,
Alexandre Baldy, foi emitida
a Ordem de Serviço para que
a empresa Coesa Engenharia

inicie de imediato as atividades para o acabamento da via
e de sete estações, retomando assim as últimas atividades
pendentes para a implantação
da Linha 17. O contrato foi assinado no último dia 26.
“Obra importante porque
vai transportar mais de 170
mil pessoas por dia e também
pelo impacto da recuperação
urbana de toda área, proporcionando a valorização
imobiliária, com paisagismo,
segurança e uma ciclovia iluminada, sinalizada e interligada com a nova ciclovia
do Rio Pinheiros”, aﬁrmou o
Governador.
“A retomada das obras da

L17-Ouro é uma conquista da
nossa gestão e uma determinação do governador João
Doria. Não há agora nenhuma
obra parada na Secretaria dos
Transportes Metropolitanos.
Agora, se não houver óbices
judiciais, entregaremos para
a população em 2022”, ponderou Baldy.
A construtora irá apresentar o cronograma das atividades que serão executadas.
Esse contrato foi feito para
substituir o consórcio que
reduziu o ritmo das obras da
via e fabricação dos trens,
levando o Metrô a rescindir o
acordo para destravar o projeto. Duas novas licitações fo-

ram feitas: uma para as obras
civis e outra para a fabricação
dos trens, sistemas e portas
de plataforma, em que as atividades foram retomadas no
início de outubro.
A Linha 17-Ouro será uma
importante ligação do Aeroporto de Congonhas com a
malha de transporte sobre

trilhos de São Paulo. Com
7,7 km e oito estações - sete
em que as obras estão sendo
retomadas, além da Morumbi,
em fase ﬁnal de construção,
a Linha 17-Ouro terá integrações com a Linha 9-Esmeralda
da CPTM na estação Morumbi
e com a Linha 5-Lilás do Metrô
na estação Campo Belo.
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DE BOLSA
NO CURSO TODO

Saiba mais e inscreva-se
pelo WhatsApp
(11) 95716-5753
(11) 98252-0087
(11) 95225-6020

R$

NO PRIMEIRO MÊS

