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Cafeterias investem em bolos 
caseiros, cafés especiais e 
até american breakfast
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Drive-thru da vacinação 
tem movimento tranquilo

Restaurantes poderão ocupar ruas
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Museu do Ipiranga já tem 
pronta metade da obra de 
restauro e ampliação 

O setor de gastronomia 
está entre os que mais so-
freram com a pandemia, o 
fechamento do comércio 
na quarentena, as restri-
ções para o atendimento 

ao público, a necessidade 
de implantar mudanças. E 
uma das grandes queixas 
atuais dos empresários 
é com relação ao fato de 
não poderem ocupar cal-

çadas com mesas e ca-
deiras para atender ao 
público, já que a Covid-19 
é mais dificilmente trans-
mitida em áreas livres. 
Mas, a Prefeitura tem 

evitado a liberação por 
acreditar que os clientes 
provocariam aglomera-
ção. Agora, no entanto, 
está recebendo propostas 
para autorizar a ocupação 

de áreas junto ao leito car-
rocável, perto do meio fio, 
ou seja, na rua, mesmo. Os 
comerciantes, entretanto, 
terão que obedecer várias 
normas, isolar e garantir a 

segurança da área e ainda 
manter todas as regras 
para o uso temporário 
do espaço. São muitas 
regras para conseguir a 
autorização. Página 4

Várias unidades básicas 
de saúde estão oferecendo 
vacinação em sistema dri-
ve-thur para idosos acima 
de 85 anos, já inseridos 

nos grupos prioritários que 
estão sendo imunizados 
para Covid 19. Atendem 
das 8h às 17h. Há também 
unidades atendendo aos 

sábados, das 7h às 19h, in-
ternamente nas unidades, 
mas o movimento também 
é bem tranquilo e seguro 
para os idosos.  Página 3
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•TRANSPORTES

Estação Santo Amaro já está há mais 
de um ano em obras de ampliação

Santo Amaro ficará pronta 
“no ano que vem”. Na se-
mana passada, a estação 
permaneceu em funciona-
mento, mas houve interdi-
ções parciais na Ciclovia da 
Marginal Pinheiros para que 
pudesse ser  montada e iça-
da no local uma estrutura 
metálica de 45 metros e 48 
toneladas. Em formato de 
treliça, a peça gigante terá a 
função de sustentar parte da 
lateral da passarela ampliada 
da estação. 

Benefício
Segundo a concessioná-

ria, após a conclusão dos 
trabalhos, a estação ganhará 
4.000m² nas áreas de circu-
lação, tornando mais rápi-
do, confortável e seguro o 
deslocamento dos milhares 
de passageiros que usam 
diariamente a integração das 
linhas 5-Lilás de metrô com a 
9-Esmeralda da CPTM. Além 
da ampliação das platafor-
mas e área de transferência, 
serão instalados 4 elevadores 
e 8 escadas rolantes.

Na Estação da Linha 5-Li-
lás, o espaço das plataformas 

será ampliado com a cons-
trução de uma plataforma 
auxiliar de sete metros de 
largura, ao lado da existen-
te, em cada um dos senti-
dos. Na extremidade de cada 
plataforma ampliada, serão 
acrescentadas três escadas 
rolantes, uma escada fi xa e 
um  elevador.

Também serão alargados 
o mezanino da estação da 
CPTM e a passarela de inte-
gração entre as duas linhas, 
que passará a ter 14 metros 
de largura e ganhará um par 
de escadas rolantes para 
acesso à plataforma. Adicio-
nalmente, será construída 
nova passarela de 6 metros 
de largura, para integrar as 
duas estações. Por fim, no 
acesso ao mezanino da es-
tação de trem será instalado 
um novo conjunto de bilhe-
terias e haverá substituição 
dos bloqueios (catracas) na 
integração por câmeras de 
contagem.

O investimento está inse-
rido no montante previsto de 
R$ 3 bilhões ao longo dos 20 
anos de concessão.

A estação Santo Amaro 
faz parte do trecho inicial-
mente inaugurado da Linha 5 
- Lilás do Metrô. As obras que 
aconteceram na segunda me-
tade da década de 1990,fo-
ram concluídas em 2002, mas 
ainda sem conexão com ou-
tras linhas já existentes - le-
vavam do Capão Redondo ao 
Largo 13 de Maio, em Santo 
Amaro, e  movimentaram, na 
época, cerca de 3 mil pessoas 
por dia apenas...

Mas, o projeto prevendo 
conexão com as linhas Azul 
e Verde já estava pronto e as 
promessas de continuação e 
conclusão se sucederam por 
quase duas décadas. Só em 
2019 todas as estações foram 
inauguradas. E foi aí que o 
projeto mostrou problemas. 

As estações Capão Redon-
do e Santo Amaro precisaram 
ser ampliadas, com fl uxo de 
passageiros acima do normal 
e superlotação. Se em 2002 o 
movimento inicial era de 3 mil 
pessoas por dia, passou para 
300 mil nos últimos anos e, 
com a conexão com as outas 
linhas e inauguração de toda 
as paradas atingiu 600 mil 
passageiros diários. 

As obras na estação Santo 
Amaro começaram em janei-
ro do ano passado com a pre-
visão de que se estenderiam 
por 24 meses. Agora, depois 
de metade do prazo previsto 
transcorrido, a ampliação 
atinge cerca de um terço das 
obras previstas. 

A ViaMobilidade, conces-
sionária responsável pela 
operação da Linha Lilás e que 
está reformando a estação, 
diz que as obras estão no 
cronograma e que a estação 

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

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?
Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

Monte seu pacote

(11) 2577-0009
contato@cozywork.com.br

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

https://jornalzonasul.com.br/estacao-santo-amaro-ja-esta-ha-mais-de-um-ano-em-obras-de-ampliacao/
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•CORONAVÍRUS

Na semana passada, come-
çou a vacinação para pessoas 
com mais de 85 anos. E na 
quarta, 17, a campanha foi 
ampliada para pessoas de 
qualquer idade que trabalham 
com atendimento do público 
em saúde, no sistema fune-
rário (coveiros, cremadores, 
veloristas), além de legistas 
e profissionais que atuam 
no Instituto Médico Legal. 
Mesmo com essa ampliação, 
o movimento nos postos de 
vacinação está bastante tran-
quilo nos últimos dias. 

O público que, por segu-
rança, prefere ir aos postos 
de vacinação que atendem 
em sistema drive-thru podem 
recorrer aos principais postos 
criados para o serviço - Es-
tádio ddo Pacaembu, Arena 
Corinthians, Autódromo de 
Interlagos, Centro de Expo-
sições do Anhembi e Igreja 
Boas Novas da Vila Prudente. 

Mas, é possível também 
buscar a aplicação da imuni-
zação sem sair do carro em 
algumas unidades básicas de 
saúde espalhadas por toda a 
cidade. 

Endereços drive-thru
Veja alguns endereços pró-

ximos para tomar a vacina da 
Covid 19 com sistema drive-
-thru. 

Saúde - Ubs Milton Santos: 
v Ceci, 2249

Cambuci - Ubs Cambuci): 
Avenida Lacerda Franco, 795

Ipiranga - Ama/Ubs Inte-
grada São Vicente De Paula: 
Rua Vicente Da Costa, 289

Cidade Dutra
Autódromo De Interlagos: 

Unidades básicas de saúde vacinam em 
sistema drive-thru: movimento é tranquilo

Rua Jacinto Júlio, Portão Ehn 
- Jardim Satélite

Cidade Dutra: Ubs Autó-
dromo - Rua Oswaldo Diniz, 51

Campo Limpo: Shopping 
Campo Limpo - Estrada de 
Campo Limpo, 459

Pedreira - Ama/Ubs Par-
que Doroteia: Rua Dos Ani-
quis, 3

Cidade Ademar - Emef. 
Professora Elza Maia: R. Do 
Espigão, 195

Cidade Ademar- Ubs Mi-
riam Ii: Avenida Cupecê, 5185

Cidade Ademar - Ubs Jd 
Niterói: Rua Samuel Arnold, 
596

Vacina aos Sábados
Outra dúvida frequente do 

público que já está incluído na 
lista de grupos prioritários e 
seus familiares é sobre o aten-
dimento aos sábados. 

Confira a seguir alguns 
endereços na Zona Sul onde 
a vacinação acontece aos 
sábados, das 7h às 19h:

Vila Moraes - AMA/UBS 
Vila Moraes - Joao Paulo Bo-
telho Vieira: R. Giovanni Di 
Balduccio,  250

Ipiranga- Ama/Ubs São 

Vicente De Paula: R. Vicente 
Da Costa, 289

Vila Santa Catarina- Ama/
Ubs Cupecê - Dr. Waldomiro 
Pregnolatto: Av. Santa Cata-
rina,  1523

Jabaquara - Ama/Ubs Dr. 
Geraldo Da Silva Ferreira- Av. 
Eng Armando De Arruda Pe-
reira,  2944

Americanópolis - Ama/Ubs 
Americanópolis- R. Cidade De 
Santos, 46

Vila Clara - Ama/Ubs Vila 
Clara: R. Rolando Curti, 701- Vl 
ClaraIpiranga

Ipiranga - Ama/Ubs Parque 
Bristol - R. Francois Bunel,  
194- Pq Bristol

Campo Limpo- Ama/Ubs 
Vila Prel- Antonio Bernardes 
De Oliveira: R. Tereza Maia 
Pinto, 11

Campo Limpo- Ama/Ubs 
Parque Fernanda: R. Ernesto 
Soares Filho, 301- Pq Fernanda

Santo Amaro/ Cidade Ade-
mar - Ama/Ubs Jd Miriam 
- Manoel Soares De Oliveira: 
Av. Santo Afonso, 419- Jd 
Miriam

Santo Amaro/ Cidade Ade-
mar- Ama/Ubs Vila Missioná-

prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

Vendo Apto 3 dorms
Choice Panamby

Morumbi - Preço Baixo - Venda Rápida 
Apto mobiliado no PANAMBY, próx. Portal, Colégio Porto Seguro 
e Parque Burle Marx, c/ 73m² + depósito no subsolo c/ 7m² e 2 
vagas cobertas.São 2 dorms c/ uma suíte (originalmente eram  

3 dorms), Sl estar, sala de jantar, cozinha aberta, área de 
serviço, bar, 1 wc e sacada integrada à sala de jantar. Sistema 
de so e ar condicionado. Lazer completo. Condomínio: R$ 870

(11) 9 8277-5269
Com Fábio

•CULTURA

Desde 2013, as portas do 
Museu mais famoso e mais 
visitado de São Paulo estão 
fechadas. E só irão reabrir 
quase dez anos depois - em 
setembro de 2022, quando se 
comemora o bicentenário da 
Independência. 

Para que a meta se cum-
pra, há 250 pessoas trabalhan-
do diariamente ali. Vale ressal-
tar que a obra em andamento 
no histórico prédio, que exis-
te desde o fi nal do século XIX, 
não vai apenas restaurar a fa-
chada e garantir a segurança 
total da estrutura. O Museu, 
que é de responsaibilidade 
da Universidade de São Paulo, 
está sendo completamente 
reformulado. 

Obras
 No Edifício-Monumento, 

estão sendo executadas as 
etapas de higienização da 
fachada, recomposição de 
revestimento, instalações 
diversas e restauro de orna-
mentação. Também teve iní-
cio a reforma do Salão Nobre, 
onde está a famosa tela “In-
dependência ou Morte”, de 
Pedro Américo, que já passou 
pelo processo de restauração 
e agora está completamente 
embalada e protegida.

Já a construção do Edifício 
Ampliação – um espaço novo 
com 6.800 metros quadrados 
de área, que deverá abrigar 
auditório, café e lojas – avan-
ça nas etapas de escavação, 
movimentação de terra e 
concretagem.

Em visita às obras no fi nal 
do ano passado, o reitor da 
USP, Vahan Agopyan, que 
também é engenheiro civil, 
fez questão de ressaltar que 

Museu do Ipiranga já tem cerca 
de 50% das obras concluídas

“esse projeto é um desafio 
fantástico. Primeiro, porque 
o Edifício-Monumento é uma 
grande obra de arte do sécu-
lo XIX e seu restauro exige 
o trabalho de verdadeiros 
artesãos. Segundo, porque a 
construção do novo espaço 
ampliado teve de ser muito 
bem planejada para não afe-
tar nem prejudicar o edifício 
antigo”.

Uma sala modelo foi pre-
parada para que os arquitetos 
e engenheiros tivessem uma 
visão geral das ações neces-
sárias para a conclusão dos 
espaços e suas difi culdades, 
com o objetivo de diminuir 
os imprevistos nas fases de 
execução e acabamento. Nela 
são apresentados os modelos 
de elementos como assoalho, 
umbrais, caixilhos e luminá-
rias.Depois de finalizada a 
restauração, essa será uma 
das salas expositivas ocupa-
das pela Museografi a.

Passado e futuro
Inaugurado em 7 de se-

tembro de 1895, como museu 
de História Natural e monu-
mento à Independência do 
Brasil, o Museu do Ipiranga 

passou a integrar a USP em 
1963.

Com duração de 30 meses, 
os trabalhos de restauração, 
modernização e ampliação do 
museu devem custar cerca de 
R$ 188 milhões e contam com 
patrocínios diretos e incenti-
vados via Lei de Incentivo à 
Cultura.

Quando a obra estiver con-
cluída, o edifício histórico 
– patrimônio tombado nas 
esferas municipal, estadual 
e federal do governo – será 
dedicado exclusivamente à 
visitação pública, com expo-
sições e espaços para apre-
ciação visual de sua arquite-
tura, acessibilidade, susten-
tabilidade e segurança, com 
equipamentos especiais para 
a prevenção de incêndios. 
Também haverá um novo 
espaço ampliado com sala 
de exposições temporárias, 
salas para atendimento do 
programa educativo, café, 
auditório e lojas, tornando-o 
compatível com os grandes 
museus internacionais.

Com informações 
do Jornal da USP, por 

Erika Yamamoto

Marcos Santos/USP imagens

ria: R. Rainha Das Missoes, 515 
-Vl Missionária

Santo Amaro/ Cidade Ade-
mar - Ama/Ubs Vila Joaniza: R. 
Luis Vives, 85 - Vl Joaniza

Santo Amaro/ Cidade Ade-
mar - Ama/Ubs Vila Imperio: R. 
Catarina Gabrielli, 236 - Ame-
ricanópolis

Em casa
Idosos com dificuldades 

ou incapacidade de locomo-
ção são atendidos pelas equi-
pes de ESF (Estratégia de Saú-
de da Família) e vacinados em 
suas casas. Nas regiões não 
cobertas pela ESF, o familiar 
ou responsável pelo idoso 
deve entrar em contato com 
a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) mais próxima e solicitar 
o serviço.

 Pré-cadastro 
Os idosos, seus familia-

res, ou qualquer pessoa que 
integre o público previsto na 
campanha podem realizar 
o pré-cadastramento para a 
vacinação contra a Covid-19 
no site “Vacina Já” (www.vaci-
naja.sp.gov.br).  A ferramenta 
ajuda a agilizar o atendimento 
e a evitar aglomerações.Não 
é um agendamento e não é 
obrigatório para receber a 
vacina, mas contribui para me-
lhorar a dinâmica dos serviços.

O pré-cadastro economiza 
90% no tempo de atendimen-
to para imunização, evitando 
aglomeração nos locais.

Até quarta (17), 423.338 
pessoas foram imunizadas 
com a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 e 77.711 já re-
ceberam a segunda aplicação, 
totalizando 501.049. 

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 
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https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=291730
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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

•COMÉRCIO

Cafeterias charmosas são 
refúgio durante pandemia

Sabe aquele bolo com sa-
bor de culinária da avô. O boli-
nho de fubá acompanhado de 
um cafezinho, um pedacinho 
de torta, um brigadeiro... Al-
gumas cafeterias charmosas 
atualmente apostam nesse 
gostinho de infância, reche-
ado de memórias afetivas... 
Ou até apostar em viagens 
mais longes, com receitas de 
cafeterias internacionais...

Especialmente em tempos 
de pandemia, deliciar-se com 
um momento desses ganha 
um tom especial. 

Algumas cafeterias da Vila 
Mariana podem trazer essa 
pausa que o cotidiano está 
pedindo. 

No Calentitos Cake and 
Coff ee tem pão na chapa com 
manteiga aviação, do jeitinho 
que os fãs dos sabores tradi-
cionais curtem. 

Mas tem também o famo-
so doce português Banoff ee, 
mas feito com Doce De Leite 
da Casa

Para beber, peça licor de 
doce de leite argentino ou 
um frapuccino da casa, super 
cremoso. 

Para a garotada, destaque 
pro bolo de brigadeiro com 
morango, kit kat e confetes. 
Mas vale conferir o bolo do 

dia, as delícias com sabor 
caseiro. 

Fica na Rua Madre Cabrini, 
300 - Vila Mariana.. Telefone e 
Whatsapp (11) 5571-5186

Outra opção, que tem ga-
nhado fama na cidade e atrai 
pessoas de outros bairros, 
é a Coff eetown Vila Mariana 
Ali, a proposta vai um pouco 
além - até para pedidos em 
casa. Tem bolos recheados 
e outras delícias tradicionais. 
Mas também aposta em cafés 
especiais, salgados, waffles, 
cheesecake, cinnamonrolls e 
até american breakfast com 
direito a panquecas pra lá de 
especiais e brunchs.

Além de muito sabor, o 
visual dos pratos é incrível. 

Fica na Rua Jardim Ivone, 
21. Telefone 5081-7272.

Uma delas, que tem ga-
nhado fama na cidade e atrai 
pessoas de outros bairros, é a 
Coff eetown Vila Mariana - ou 
até apostar em viagens mais 
longes, com receitas de cafe-
terias internacionais...

Na Doçaria da Vila, tem bo-
los de sucesso na atualidade 
como o de Leite Ninho com 
Morangos ou Red Velvet de 
amoras. Mas também tem um 
charme incrível na vendinha, 
com pipocas coloridas, casta-
nhas, azeites, biscoitinhos ca-
seiros, molhos, entre outros 
gostosos quitutes. 

Fica na Rua Francisco Cruz, 
612 - WhatsApp: 98943-9347.

•GASTRONOMIA

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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ESPETINHOS
O melhor espetinho com o 
melhor preço!! 
Venha provar em nossa loja 
ou peça pelo Aplicativo 
• Espetinho bovino • Espetinho de frango • Espetinho de Coração • 
Linguiça Toscana Aurora • Pão de alho • Queijo coalho e muito mais

Bares e restaurantes podem apresentar propostas para ocupar vias
Depois de experiências no 

centro da cidade, a Prefeitura 
decidiu expandir a autorização 
para ocupação de espaços públi-
cos por restaurantes, desde que 
seguindo uma série de normas 
e regras. 

As vias ainda não foram 
escolhidas e dependerão da 
união de comerciantes de áreas 
conhecidas por concentrar esta-
belecimentos de gastronomia. 

A intenção da Prefeitura era 
amplar os projetos de ocupação 
de área externa ainda no fi nal 
do ano passado, mas com o 
aumento dos casos de Covid na 
cidade a ideia foi adiada. 

Agora, com a cidade nova-
mente na fase Amarela do Plano 
São Paulo, a ideia foi retomada. 

Desde sábado, dia 13, a Pre-
feitura está recebendo pro-
postas do setor. Inicialmente, 
a ideia é fazer com que sejam 
ocupadas ruas sem movimento 
de ônibus ou caminhões, sem 
ciclovias ou ciclofaixas, entre 
outras regras. 

O espaço precisa ser seguro 
para trânsito e pedestres e as-
sim será liberada a ocupação de 
área no leito carroçável, junto 

ao meio fi o. Mas, os comercian-
tes vão precisar apresentar e 
ter aprovado um projeto que 
delimite a área - que até então 
era ocupada pelo estacionamen-
to de veículos - demonstrando 
quantas mesas e cadeiras po-
dem ficar ali, seguindo todas 
as normas de distanciamento e 
proteção contra a Covid 19.

Serão definidas quarenta 
ruas por toda a cidade onde 
esses projetos serão instalados, 
mas a Prefeitura evita dar pra-
zos. Ao mesmo tempo, admite 
que a proposta pode ser am-
pliada para outros bairros e vias 
futuramente. 

Em alguns casos, prevê a 
portaria, as calçadas também 
poderão ser ocupadas, mas 
deixando livre a área para pas-
sagem de pedestres - mínima de 
1,20 metro de largura. 

Bairros não foram informa-
dos. A Prefeitura anuncia ape-
nas que a expectativa é de que 
o projeto atenda a todas as regi-
ões da cidade, porém, caso não 
tenham interessados em áreas 
mais afastadas do centro, o 
Município escolherá vias na peri-
feria para instalação do projeto.   

Ao fi nal da apresentação das 
propostas, as primeiras 40 vias 
serão defi nidas pela Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licen-
ciamento (SMUL). 

Umas das principais exigên-
cias é que essas vias tenham 
vagas demarcadas para estacio-
namento regular e velocidade 
máxima permitida para veículos 
de 50 km/hora. 

Depois de aprovadas e anun-
ciadas as vias, os comerciantes 
nelas instalados poderão apre-
sentar seu interesse: a adesão 
ao Ruas SP é uma opção, e não 
uma obrigação e o custo para 
instalação do projeto será dos 
estabelecimentos. 

As propostas de uso do es-
paço público devem ser apre-
sentadas online e as informa-
ções estão disponíveis no site:  
smul.prefeitura.sp.gov.br.   

Para que sejam aprovados, 
os projetos ainda não podem 
ser em áreas ou por estabeleci-
mentos que incomodem a vizi-
nhança ou tenham problemas 
com as subprefeituras. 

Os estabelecimentos rece-
berão um Termo de Permissão 
de Uso Excepcional (TPE). A 

análise levará em consideração 
o fomento ao distanciamento 
social, as adequações de segu-
rança sanitária e o respeito ao 
passeio público.  O TPE tem 
caráter temporário, com prazo 
estabelecido inicialmente de 90 
dias, podendo ser prorrogado. 

Como funciona 
A instalação de mesas e ca-

deiras nas vagas de estaciona-
mento somente será permitida 
imediatamente em frente a cada 
estabelecimento. A faixa de rua 
a ser utilizada não poderá ocu-
par uma largura superior a 2,20 
metros. É vedada a ocupação 
de faixas exclusivas de ônibus, 
ciclovias, ciclofaixas e vagas de 
estacionamento exclusivas para 
idosos e pessoas com defi ciên-
cia. É necessário que haja prote-
ção em todas as faces voltadas 
para o leito carroçável e com a 
devida sinalização visual e ele-
mentos refl etivos. As condições 
de drenagem e segurança do 
local deverão ser preservadas.  

Nos locais onde não será 
permitido o uso da faixa de rua 
poderá ser utilizada a calçada, 
desde que garantida a faixa livre 
de, no mínimo, 1,20 metro para 

a circulação das pessoas. Será 
proibida a permanência de pes-
soas na faixa livre em qualquer 
situação sob pena de cassação 
do TPE.  As calçadas deverão 
ser demarcadas por dispositivos 
que identifi quem os locais das 
mesas e cadeiras, garantindo 
a segurança dos usuários e o 
distanciamento social.  

Os parklets instalados na 
cidade poderão ser utilizados 
pelos estabelecimentos para 
atendimento comercial desde 
que seguido os protocolos sa-
nitários.  

A Prefeitura não cobrará 

taxa dos estabelecimentos pelo 
uso desses espaços.   

Caberá à Prefeitura cassar 
a qualquer tempo o TPE emi-
tido em favor de um estabe-
lecimento que não esteja de 
acordo com as regras estabe-
lecidas. 

A fiscalização do uso dos 
espaços públicos será de res-
ponsabilidade das Subprefeitu-
ras. No entanto, será também 
responsabilidade de cada pro-
prietário de estabelecimento 
garantir o cumprimento de to-
das as exigências de segurança 
sanitária e social. 
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A Prefeitura retomou, em 
2020, as obras de unidades 
de saúde por toda a cidade. 
Uma delas é a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
junto ao Hospital Saboya.  
A UPA deverá prestar aten-
dimento 24 horas por dia 
e deve desafogar o Pronto 
Socorro do Hospital Saboya. 
A promessa foi de que o novo 
equipamento entraria em 
funcionamento já em dezem-
bro, mas até agora a obra 
não foi entregue.

Em nota, a Prefeitura in-
formou que a obra da UPA 
Jabaquara está em fase fi nal, 
com previsão de término 
para março de 2021.

Informou ainda que em-
presas licitadas pela Secreta-
ria de Infraestrutura Urbana 
e Obras (SIURB) são as res-
ponsáveis pela realização das 
obras, todas integrantes do 
Programa Avança Saúde SP.

Resultado de acordo en-
tre a Prefeitura e o Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID), o progra-
ma visa a ampliar a oferta, 
melhorar as condições de 
acesso e aprimorar a quali-
dade dos serviços municipais 
no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS) na cidade de 
São Paulo.

A UPA Jabaquara, de acor-
do com a Prefeitura, auxiliará 
no atendimento de média 
complexidade na região. 
Dessa forma, os serviços 
da rede de Atenção Básica 
e hospitalar do Jabaquara 
será aprimorado e o fl uxo de 
atendimento da região ganha 
agilidade.

A obra faz parte da reto-
mada de seis Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA) 
na capital. As outras unida-
des que tiveram as obras re-
tomadas foram: Vila Mariana, 
Parelheiros, Mooca, Cidade 
Tiradentes e City Jaraguá. 
Todos esses equipamentos 
atenderão com portas aber-
tas, 24 horas, todos os dias. 
Atualmente, a cidade já conta 
com 14 UPA’s em funciona-
mento - seis foram entregues 
entre 2019 e 2020.

Estrutura
A UPA Jabaquara está 

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

Caracterizada como tipo 
III, a nova Unidade terá ca-
pacidade de atendimento 
médio de 350 pacientes por 
dia e assistência à população 
de uma área de abrangência 
de 200 mil a 300 mil habitan-
tes. A Unidade está sendo 
implantada em um terreno 
de 2.500 metros quadrados 
e, quando concluída, conta-
rá com leitos de urgência, 
leitos de observação infantil, 
leitos de observação adulto, 
consultórios médicos, con-
sultório odontológico, sala 

de ortopedia, raio-x, salas de 
gesso, suturas, esterilização 
e expurgo, sala para medica-
ção, sala para coleta de exa-
mes, poltronas de inalação 
adulto e infantil. 

A unidade contará ainda 
com salas de isolamento, 
salas de avaliação e triagem. 
Será também equipada com 
farmácia, serviço social, ouvi-
doria e áreas administrativas. 
Além de atender a todas as 
normas de acessibilidade, a 
unidade contará com aque-
cimento solar e utilizará água 
de reuso.

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

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

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

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz) 

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

Trabalho em casa pede sofás, 
cadeiras e tapetes higienizados

O home office continua 
como forte tendência em 2021 
- não só porque a pandemia se 
mantém com índices altos, mas 
também porque muitas empre-
sas passaram a optar pelo siste-
ma, por economia ou qualidade 
de vida aos funcionários.

Mas, quem trabalha em 
casa precisa de disciplina para 
conseguir separar o trabalho 
das tarefas domésticas. E, mais 
do que isso, manter o ambiente 
adequado, limpo, organizado. 

Afastar ácaros, que causam 
alergias e podem agravar crises 
respiratórias, é fundamental, 
especialmente na pandemia. 
Assim, manter sofás, poltronas, 
cadeiras de escritório, cortinas, 
persianas, tapetes e carpetes 
limpos garantem bem-estar e 
saúde. 

Na zona sul de São Paulo, 
a Eurolimpe tem longa expe-
riência na higienização desses 
artigos, além de colchões.

Nessa quarentena, a empre-
sa tem sido muito requisitada, 
porque as pessoas estão pas-
sando mais tempo em casa e, 
ao mesmo tempo, percebendo 
a importância de manter a 
higiene dos ambientes onde 
vivemos. E não só pelo risco 
de transmissão de vírus, mas 
também porque ácaros, bac-
térias e fungos podem causar 
várias outras doenças, reforçar 
quadros alérgicos etc.

“Temos tido muita procura 
por serviços durante a pande-
mia, afinal as pessoas estão 
passando mais tempo em casa 
e entendem a importância de 
manter o ambiente limpo”, 
conta Luís Marques.

“Retiramos e entregamos 
os tapetes, com total higiene e 
proteção aos clientes”, conta 
o profi ssional, explicando que 
a Eurolimpe ainda oferece a 

garantia de serviço feito com 
segurança, qualidade e no pra-
zo acertado. 

“A limpeza é feita  com 
diferentes técnicas, sempre 
respeitando a particularidade 
de cada tipo de material e pro-
porcionando uma ação bacteri-
cida, anti-mofo e anti-ácaros”, 
explica. 

Impermeabilização
Outro serviço oferecido 

pela empresa é a impermea-
bilização de estofados - tan-
to novos, recém comprados, 
como aqueles que acabaram 
de passar pelo serviço de hi-
gienização. “Aconselhamos o 
processo de impermeabilização 
também para colchões, que vai 
evitar danos pelo derramamen-
to de líquidos e trazer maior 
proteção à sujeira”, diz. Ele 
explica que o processo é total-
mente seguro, não infl amável e 
tem garantia de um ano. “Para 
provar a efi cácia do serviço, fa-
zemos o teste na hora”, conta.

“O acúmulo de poeira e 
sujeira traz ácaros, a umidade 
e uso constante podem tam-
bém gerar mofo ou fungos, até 
bactérias podem se acumular 
quando não há processos de 
limpeza constantes e comple-
tos”, diz o profissional. “Pes-
soas com alergias sofrem ainda 
mais, especialmente se houver 
animais em casa”, completa. 

Todos os serviços estão em 
promoção: higienização de so-
fás a partir de R$ 100, cadeiras 
estofadas a partir de R$ 20 e 
tapetes ou carpetes a partir de 
R$ 25 o metro quadrado. Para 
uma distância de até 15km da 
Vila Mariana, a entrega e reti-
rada é gratuita. 

Ligue ou envie um Whats
App e peça um orçamento: (11) 
9 6573-8272; (11) 9 9286-3292; 
(11) 5068-1940. 

Informações também no 
site eurolimpe.com.br. Nas 
redes sociais, procure por @
eurolimpe.

•SERVIÇOS•CORONAVÍRUS•SERVIÇOS

UPA Jabaquara fi ca pronta 
em março, garante Prefeitura

https://jornalzonasul.com.br/upa-jabaquara-fica-pronta-em-marco-garante-prefeitura/
https://jornalzonasul.com.br/trabalho-em-casa-pede-sofas-cadeiras-e-tapetes-higienizados/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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Sempre há criminosos ten-
tando praticar golpes - e a 
internet se tornou um campo 
fértil para os mais diferentes 
tipos de práticas de engana-
ção. Agora, com o processo 
de imunização contra Covid 
em andamento, a nova arti-
manha consiste em mensa-
gens falsas propondo “agen-
damento para vacinação”.

Por isso, o Procon-SP en-
caminhou ao Delegado-Geral 
de Polícia do Estado de São 
Paulo, Ruy Ferraz Fontes, pe-
dido de abertura de inquérito 
policial para averiguação de 
golpe de falsa vacinação.

Através de denúncias nas 
redes sociais, o Procon-SP de-
tectou que o golpe consiste 
em disparos de mensagens 
para número indetermina-
do de pessoas de pretenso 
representante do “Minis-
tério Público da Saúde” so-
licitando a conferência de 
recebimento de protocolo 
via mensagem de texto e 
seu respectivo reenvio por 
SMS, tudo sistematizado por 
contato de Whatsapp, com 
o falso pretexto de agenda-

mento de vacinação.
Após a resposta ao texto 

recebido, são enviados ao 
cidadão softwares espiões 
responsáveis por copiar as 
senhas de acesso do usuá-
rio; possibilitando, assim, o 
cometimento de inúmeros 
crimes patrimoniais.

De acordo com o dire-
tor executivo do Procon-SP, 
Fernando Capez, o cidadão 
tem que fi car atento a esse 
tipo de mensagem e verifi car 
junto às instituições ofi ciais. 
“Claramente trata-se de con-
tato falso, de um represen-
tante de órgão público que 
sequer existe, solicitando 
cadastramento em campa-
nha de vacinação fora dos 
padrões anunciados pelo 
Estado”, conclui.

Outra fraude
O próprio Procon-SP tem 

sido alvo de mensagens fal-
sas e golpes na Internet. 

Fraudadores estão uti-
lizando esse momento de 
pandemia do coronavírus 
para criar perfi s falsos da insti-
tuição e pedir dados pessoais. 
Os perfi s ofi ciais da instituição  

são: @proconsp (facebook e 
instagram) e @proconspofi -
cial (twitter); e o site é o pro-
con.sp.gov.br ((https://www.
procon.sp.gov.br/))

O @proconsp não pede 
dados pessoais aos consumi-
dores por meio de suas redes 
sociais; as páginas ofi ciais da 
instituição são um meio para 
orientar os cidadãos sobre os 
seus direitos nas relações de 
consumo, prestar informa-
ções relevantes sobre o que 
está acontecendo no momen-
to e receber denúncias de 
práticas abusivas. 

“Infelizmente, criminosos 
estão aproveitando desta si-
tuação crítica e delicada pela 
qual passa a sociedade para 
dar golpes e prejudicar ainda 
mais as pessoas. O @pro-
consp pede que os consumi-
dores estejam muito atentos 
e denunciem os perfi s falsos 
para que possamos tomar 
atitudes enérgicas”, afirma 
Fernando Capez secretário 
Estadual de Defesa do Con-
sumidor.

V e j a  a l g u n s  c u i d a -
dos ao acessar  as redes 

s o c i a i s  d o  @ p r o c o n s p :
- Nunca envie seus dados 

pessoais;
- Avalie a atividade do per-

fi l, considerando que a página 
oficial do @proconsp posta 
vários conteúdos específi cos 
sobre defesa do consumidor;

- Verifi que a data da cria-
ção do perfi l: o facebook e o 
twitter do @proconsp são de 
2012 e o instagram, de 2019;

- Cheque a quantidade de 
seguidores do @proconsp: 
no facebook são 244 mil; no 
twitter, 52 mil e no instagram 
31 mil

- Faça uma verifi cação em 
um buscador (google, por 
exemplo) sobre informações 
ofi ciais do @proconsp;

É preciso ter cautela e cui-
dado redobrado ao acessar o 
perfi l de qualquer instituição 
oficial, sempre observando 
quais são os canais oficiais 
por meio de fonte segura e 
conhecida.

O @proconsp ressalta 
que, além dos cuidados com 
os falsos perfi s em redes so-
ciais, há outros golpes virtuais 
sendo praticados. 

Cuidado com o golpe da mensagem 
falsa sobre vacinação contra Covid-19

A presença da Universi-
dade Federal de São Paulo 
- Escola Paulista de Medicina 
- traz impactos na região da 
Vila Clementino desde sua 
criação, em 1936. A maioria 
deles positivos - além da pro-
ximidade para atendimento 
médico universal e gratuito no 
Hospital São Paulo e diversos 
ambulatórios, a universidade 
proporciona à comunidade 
participação em projetos e 
estudos com voluntariado, 
entre outras ações culturais e 
educativas. 

Agora, a Universidade está 
abrindo inscrições para interes-
sados em fazer parte do Conse-
lho Estratégico Universidade-
-Sociedade (CEUS). O órgão, de 
caráter consultivo, terá como 
finalidade o assessoramento 
do Conselho Universitário (Con-
su) e dos demais conselhos 
centrais da instituição, servindo 
como mais um espaço de diá-
logo institucionalizado entre 
a Universidade e a sociedade, 
em seus diversos segmentos, 
incluindo setor privado, público 
e terceiro setor. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 10 
de março.

Composto por 60 conse-
lheiros, o CEUS auxilia na pro-
posição e no debate de temas 
de interesse local, nacional e 
internacional que orientem 
as ações de ensino, pesqui-
sa e extensão da Unifesp, 
bem como nos programas 
e ações acadêmicas e nas 
metodologias de ensino ino-
vadoras, tudo alinhado com 
as necessidades da sociedade 
brasileira. No rol de atuação 
do Conselho também está 
a colaboração com a avalia-
ção do estudante egresso 
da Unifesp, a proposição de 
parcerias com movimentos 
sociais, órgãos de classe e 
entidades civis, além de par-
cerias público-privadas para 
investimentos estratégicos 
da Unifesp, incluindo novas 
infraestruturas e áreas de 
pesquisa.

O processo de seleção 
para o CEUS será composto 
de três etapas: inscrição da 
candidatura, habilitação e 
escolha pelo Consu. Interes-
sados em fazer parte desse 
Conselho devem preencher 
cadastro disponível no link 
bit.ly/3biBdlw

Conselho na Unifesp 
terá participação da 
sociedade: participe

•COMUNIDADE

Mensagens por WhatsApp e email dizem ser do Ministério da Saúde e pedem dados para falso agendamento

https://jornalzonasul.com.br/conselho-na-unifesp-tera-participacao-da-sociedade-participe/
https://jornalzonasul.com.br/cuidado-com-o-golpe-da-mensagem-falsa-sobre-vacinacao-contra-covid-19/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155558659&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelas%20ofertas%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...

