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Ministério da Saúde confirma 
habilitação de 54 leitos para
Covid no Hospital São Paulo 
Página 5
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Parque Ibirapuera reabre com 
várias novidades para o público

O Parque do Ibirapuera 

reabriu no sábado passado 

e permanece acessível ao 

público entre 6h e 20h. 

Quem for visitar a área ver-

de mais famosa de São Pau-

lo encontrará novidades: 

mais de 12 mil m² de áreas 

verdes recuperadas, novo 

sistema de segurança com 

monitoramento por câme-

ras em tempo real, opções 

variadas e saudáveis de 

alimentação, ciclovia re-

cuperada, novos jardins 

implantados junto ao lago, 

banheiros recuperados e 

pintados, com álcool gel 

por todas unidades. Até a 

cúpula do Planetário foi re-

cuperada e limpa.  Página 4
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Prefeitura define primeiras vias a 
receber projeto de mesas em calçadas: 
Joaquim Távora está na lista 
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Prédios vão dominar São Paulo? 
Sobrados, casarões an-

tigos, vilas inteiras estão 
desaparecendo na Vila 
Mariana, Vila Clementino, 
especialmente ao longo 
das estações da Linha 
Lilás. Isso porque o Pla-
no Diretor da cidade só 
permite edifícios altos 
em áreas próximas aos 
eixos de transporte. Mas, 
inclusive essa regra pode 
ser alterada e a constru-
ção de prédios autori-
zada em outros bairros, 
a partir da revisão do 
Plano Diretor da Cidade, 
prevista para acontecer 
ainda esse ano. Há, en-
tretanto, associações e 
vereadores contrários a 
que essa discussão acon-
teça esse ano, por conta 
da pandemia. Página 6
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•COMÉRCIO

Prefeitura escolhe primeiras vias do 
projeto que permite mesas na rua

Rua das Flechas, na Cidade 
Ademar, Rua Joaquim Távora, 
na Vila Mariana, e Rua Ver-
bo Divino, em Santo Amaro 
são algumas das vias iniciais 
escolhidas pela Prefeitura 
para  o uso de vagas de esta-
cionamento regulamentado 
para colocação de mesas e 
cadeiras para atendimento ao 
público pelo projeto Ruas SP. 
Objetivo do projeto é ofere-
cer amparo ao setor e reduzir 
os riscos de transmissão da 
Covid-19 nesta fase de reto-
mada econômica estabelecida 
pelo Plano São Paulo.

No total, foram seleciona-
das 42 vias, apenas, em toda 
a cidade. Todas concentradas 
na região das subprefeituras 
de Vila Mariana, Santo Ama-
ro, Cidade Ademar, Ipiranga, 
Pinheiros, Mooca, Lapa, San-
tana-Tucuruvi, Sé, Freguesia-
-Brasilândia, Pirituba-Jaraguá 
e Vila Prudente.  

Segundo a Prefeitura, já 
foram recebidas mais de 500 
manifestações, mas essas 
vias foram escolhidas por 
atenderem às exigências do 
projeto. O Programa Ruas SP 
estabelece como critérios: 
possuir faixa de rua destinada 
ao estacionamento de veícu-
los para instalação de mesas 
e cadeiras, não ocupar faixas 
exclusivas de ônibus, ciclo-
vias, ciclofaixas, e não estar 
localizado em via de grande 
fl uxo de veículos. 

Agora, s estabelecimentos 
dessas ruas já defi nidas deve-
rão apresentar seus projetos 

Vereadores debatem 
auxílio ao comércio

Foi realizada a primeira reu-
nião do Comitê Emergencial de 
Crise do Emprego e da Renda, 
uma iniciativa criada pela Co-
missão de Finanças e Orçamen-
to para garantir o diálogo do 
Poder Público com trabalha-
dores, empresários, entidades 
representativas e conselhos, a 
fi m de articular e promover me-
didas para combater os efeitos 
econômicos e sociais causados 
pela pandemia.

O primeiro tema discutido 
foi o impacto econômico da 
crise para micro e pequenos 
empreendedores. “Temos in-
formações de que 20 mil co-
mércios fecharam na cidade 
de São Paulo, por isso demos 
prioridade ao assunto”, expli-
cou o presidente da Comissão, 
vereador Jair Tatto (PT).

Presente à reunião, o pre-
sidente da Alampyme-BR (As-
sociação Latino Americana de 
Micros Pequenas e Médias Em-
presas), Sérgio Miletto, disse 
que é urgente discutir propos-
tas que auxiliem os empreen-
dedores. Entre as medidas su-
geridas por ele está a expansão 
do POT (Programa Operação 
Trabalho) da Prefeitura de São 
Paulo, um projeto que atende 
o trabalhador desempregado 
e incentiva a reinserção no 
mercado.Ele também pediu 
que a Comissão de Finanças e 
Orçamento faça um estudo de 
viabilidade para propor o POT 
MEI,  destinado a fortalecer 
parcerias estratégicas entre os 
microempreendedores.

Marcel Domingos, repre-
sentante da ACSP (Associação 

Comercial de São Paulo), decla-
rou que a entidade tem apoia-
do muitos empreendedores na 
crise, e que a oferta de linhas 
de crédito ao setor é essencial. 

Representante do SEBRAE, 
Daniel Palacios também par-
ticipou. Entre as alternativas, 
Palacios destacou o Programa 
Empreenda Rápido, uma inicia-
tiva que oferece, de forma gra-
tuita, ações práticas e rápidas 
para potenciais empresários 
que ainda não têm CNPJ, e 
também para MEIs (Microem-
preendedor Individual) que 
buscam melhorar seus negó-
cios e sobreviver à pandemia.

Para o vereador Eduardo 
Suplicy (PT), o debate sobre 
o assunto deve gerar novas 
propostas para que o Poder 
Público consiga auxiliar o se-
tor. “Precisamos sempre estar 
buscando aqueles instrumen-
tos de política econômica e 
social que possam elevar o 
grau de justiça na sociedade”, 
afi rmou.

A vereadora Janaína Lima 
(NOVO) também espera que 
a discussão seja levada adian-
te na Comissão de Finanças e 
Orçamento. “Cumpre a nós 
levarmos o debate para dentro 
da nossa Comissão, a fim de 
sugerir políticas públicas para 
enfrentamento dessa crise e 
para a geração de renda e tra-
balho na nossa cidade”.

Também estiveram presen-
tes os vereadores Delegado 
Palumbo (MDB), Isac Félix (PL) 
e Marcelo Messias (MDB).

Por: Mariane Mansuido
Câmara Municipal

de instalação do mobiliário 
para o atendimento ao ar li-
vre à Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamento 
(SMUL). As instruções tam-
bém estão disponíveis no site 
da Secretaria. 

Após aprovação, cada es-
tabelecimento receberá a 
sua autorização (Termo de 
Permissão Eletrônica - TPE) 
para funcionar de acordo com 
o Ruas SP.  Estabelecimentos 
localizados em outras vias e 
interessados em participar do 
Ruas SP deverão continuar se 
cadastrando de forma online 
junto à Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Licenciamen-
to (SMUL).   A Prefeitura con-
tinuará escolhendo outras 
vias, observando as condições 
sanitárias, técnicas, sociais e 
as restrições de funcionamen-
to previstas pela legislação 
municipal e decorrentes do 
Plano São Paulo, do Governo 
do Estado. 

A adesão ao projeto, de 
qualquer forma, é opcional e 
não obrigatória, mesmo para 

os comerciantes localizados 
nas vias contempladas. A fi s-
calização do uso dos espaços 
públicos será de responsa-
bilidade das Subprefeituras. 
No entanto, caberá a cada 
proprietário de estabeleci-
mento garantir o cumprimen-
to de todas as exigências de 
segurança sanitária e social. 
O abandono, a desistência 
ou o descumprimento das 
obrigações estabelecidas no 
Decreto farão com que o res-
ponsável tenha que restaurar 
o logradouro público ao seu 
estado original.

Ruas contempladas
Na zona sul paulistana, es-

tão incluídas as seguintes vias:
• Rua Gabriele D´Anunzzio 

-Trecho entre a Rua Zacharias 
de Góes e Rua Sonia Ribeiro 
(Subprefeitura Santo Amaro); 

• Rua Verbo Divino - Tre-
cho entre Av. Cecília Lotten-
berg até a Rua Branco de 
Morais (Subprefeitura Santo 
Amaro); 

• Rua Americo Brasiliense 
- Trecho entre a Av. Cecília 

Lottenberg até a Av. Santo 
Amaro (Subprefeitura Santo 
Amaro); 

• Av. João Carlos Silva 
Borges - Trecho entre a Praça 
Embaixador Cyro de Freitas 
Valle até a Praça Monsenhor 
Fernando Cipu (Subprefeitura 
Santo Amaro); 

• Rua Cristovão Pereira 
- Trecho entre a Rua Volta 
Redonda até a Rua Edson 
(Subprefeitura Santo Amaro); 

• Rua Baronesa de Bela 
Vista - Trecho entre a Rua 
Renascença até a Rua Acruás 
(Subprefeitura Santo Amaro); 

• Rua Graúna - Trecho en-
tre a av. Santo Amaro à Rua 
Pintasilva (Subprefeitura Vila 
Mariana); 

• Alameda Anapurus 942 
- Trecho entre a Avenida Ara-
tãs até a Av. Divino Salvador 
(Subprefeitura Vila Mariana); 

• Av Jurema - Trecho entre 
a Alameda dos Nhambiquaras 
e a Alameda dos Aicás (Sub-
prefeitura Vila Mariana); 

• Rua Joaquim Távora - 
Trecho entre a Av. Conse-
lheiro Rodrigues Alves até 
a Av. Domingos de Moraes 
(Subprefeitura Vila Mariana); 

• Rua das Flechas - Trecho 
entre a Rua Cosmorama e o 
número 365 da Rua das Fle-
chas (Subprefeitura Cidade 
Ademar); 

• Rua Pedralia - Toda a 
extensão (Subprefeitura Ipi-
ranga); 

Confira a listagem com-
pleta de vias em nosso site: 
jornalzonasul.com.br. 
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•CORONAVÍRUS

Foi prorrogada a Fase de 
transição do Plano São Paulo 
para todo o estado por mais 
uma semana, até o dia 9 de 
maio. No entanto, o Governo 
do Estado anuncio novas re-
gras para abertura do comér-
cio, fl exibilizando os horários 
de atendimento ao público. 

De acordo com o Governo, 
o horário será estendido com 
abertura permitida das 6h às 
20h por conta do recuo gra-
dual de indicadores de casos, 
internações e mortes por CO-
VID-19. Também continua va-
lendo o limite de público em 
no máximo 25% dos lugares.

O horário estendido das 
6h às 20h vale a partir de 1 de 
maio para estabelecimentos 
comerciais, galerias e shop-
ping centers. O mesmo expe-
diente poderá ser seguido por 
serviços como restaurantes 
e similares, salões de beleza, 
barbearias, academias, clubes 
e espaços culturais como cine-
mas, teatros e museus. 

A fase de transição man-
tém liberadas as celebrações 
individuais e coletivas em 
igrejas, templos e espaços re-
ligiosos, desde que seguidos 
rigorosamente todos os pro-
tocolos de higiene e distan-
ciamento social. Parques es-
taduais e municipais também 
poderão ficar abertos, mas 
com horário das 6h às 18h.

Para evitar aglomerações, 
a capacidade máxima de ocu-
pação nos estabelecimen-
tos liberados está mantida 
em 25%. O toque de recolher 
continua nas 645 cidades do 
estado, das 20h às 5h, assim 
como a recomendação de 
teletrabalho para atividades 

Comércio poderá abrir até 20h em 
nova etapa da Fase de Transição

administrativas não essenciais 
e escalonamento de horá-
rios para entrada e saída de 
trabalhadores do comércio, 
serviços e indústrias.

“É muito importante res-
peitar a capacidade de ocu-
pação de 25% e o toque de 
recolher, que é um ponto que 
os especialistas em saúde têm 
defendido muito. Quando 
nós conseguimos reduzir a 
circulação das 20h às 5h, nós 
conseguimos ter uma redução 
muito importante da taxa de 
transmissão. Nós estamos 
tendo uma redução de leitos 
de UTI ocupados de cerca de 
1% por semana”, afi rmou a Se-
cretária de Desenvolvimento 
Econômico, Patricia Ellen.

Clubes e parques
A Prefeitura anunciou que 

os 108 parques municipais já 
estão reabertos e funcionam 
das 6h às 18h em dias úteis 
e fins de semana. Continua 
obrigatório o uso de máscara 
e o respeito à regra de dis-
tanciamento social, além dos 
bebedouros que permanecem 
interditados. É realizada a 
contagem de frequentadores 
na entrada dos parques.

A Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente vai orientar 
os frequentadores quanto 

às restrições, a fi m de conter 
qualquer tipo de aglomera-
ção. É recomendado que os 
parquinhos infantis e equi-
pamentos de ginástica sejam 
utilizados com consciência, e 
que os frequentadores evi-
tem a prática de atividades 
em grupo que possam causar 
aglomerações.

Já os Centros Esportivos 
vão estar abertos das 06h às 
14h. Nos Clubes da Comunida-
de, o administrador do espaço 
poderá decidir o horário de 
abertura, desde que funcione 
oito horas por dia e encerre as 
atividades às 19h. A Secretaria 
de Esportes lembra que a 
prática de esportes coletivos 
está proibida nos CEs e CDCs. 
Os equipamentos deverão 
ser usados majoritariamente 
para caminhadas e atividades 
esportivas individuais leves. 
As equipes de segurança e da 
administração não permitirão 
aglomerações. A lotação má-
xima permitida é de 25%. Os 
usuários deverão respeitar os 
protocolos sanitários. Não ha-
verá atendimento ao público.

As ciclofaixas de lazer aos 
domingos e feriados perma-
necem suspensas e o rodízio 
continua valendo no período 
noturno, das 20h às 05h.

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

@cutcolorh

@cutscolor

ESTAMOS
DE  VOLTA!!!

Agende seu horário  antecipadamente 

- Cortes femininos e masculinos 
- Barbearia completa especializada

- Tratamentos capilares 
(química em geral)

- Penteados e Maquiagem
- Manicure, pedicure

- Coloração
- Hidratação

- Escovas

Agende seu horário  antecipadamente 

- 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

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

De terça a sábado,  até 18h

www.cutecolorhair.com.br

Se todo mundo adoece
ao mesmo tempo,

o sistema de saúde não
dá conta.

Sabe o que acontece quando os cuidados contra a Covid-19 são deixados de lado,  
ainda mais em um momento tão grave da pandemia como agora? O sistema 
de saúde não dá conta! Manter os cuidados ajuda a salvar vidas. Não só a sua!  
Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

USE 
MÁSCARA

LAVE
AS MÃOS

EVITE
AGLOMERAÇÕES

FIQUE
EM CASA

Saiba mais.
Baixe o app
e-saúdeSP.

Governo promete manter fi scalização ao comércio
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Com a a reabertura do 
Parque Zoológico, autorizada 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo, o serviço Orca Zoo 
da EMTU voltou à operação 
essa semana. A linha faz o 
trajeto do Terminal Metropo-
litano Jabaquara ao Zoo em 
sete minutos e circula todos 
os dias, das 10h às 17h. São 
três micro-ônibus com pintura 
temática e capacidade para 
levar 20 pessoas sentadas por 
viagem. 

Para adquirir as passagens 
e o ingresso ao Parque, os 
visitantes devem se dirigir à 
bilheteria instalada na Plata-
forma A do Terminal Jabaqua-
ra. A entrada no zoológico e o 
transporte até lá para crianças 
com até três anos e pessoas 
com deficiência são gratui-
tos. Já o pagamento para 
as demais pessoas pode ser 
realizado em dinheiro, cartão 
de crédito ou débito.  

A operação obedece às 
defi nições do protocolo de se-

Zoológico reabre e van do terminal 
Jabaquara volta a operar para transporte

gurança para o funcionamen-
to do serviço, como viagens 
somente com passageiros 
de máscaras, demarcação no 
piso para o distanciamento 
adequado na fi la de compra 
de bilhetes e embarque no 
carro. 

É possível também com-
prar na bilheteria do Terminal 
Jabaquara o “pacote” que 
inclui a passagem de ida e 
volta pela Ponte Orca Zoo, 
mais o ingresso para o parque 
e outras atrações da Funda-

ção, como o Zoo Safári. Infor-
mações acesse http://www.
zoologico.com.br/visitas-e-in-
gressos/ingressos/zoologico.

O Zoológico está reaberto 
das 9h às 17h e o Zoo Safári 
– das 10h às 17h. A bilheteria 
dos dois parques fecham às 
16h. 

O Estacionamento para 
veículos de passeio fica em 
frente à Bilheteria Principal do 
Zoo: fica na Avenida Miguel 
Stéfano, 4241, na Água Funda, 
zona sul. Fone: (11) 5073-0811.

PEDIDOS: terça a domingo, das 17h30 às 22h

Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas

•LAZER E TURISMO

Ibirapuera reabre com mudanças
Nessa Fase de Transição, o 

Parque do Ibirapuera é outro 
que está reaberto, com limita-
ção de público, para quem quer 
curtir o contato com a natureza. 
Das 6h às 18h, o visitante pode 
circular pelo parque, desde 
que com uso de máscara - e há 
álcool gel disponível. Não será 
permitido aglomerar, fazer pi-
quenique e a prática de esportes 
coletivos, conforme as determi-
nações do poder público.

Há seis meses, o parque está 
sob gerenciamento da Urbia, 
empresa concessionária que 
venceu licitação municipal e vai 
comandar a área por seis meses. 
A Urbia promete que o público 
vai encontrar um parque dife-
rente, com diversas mudanças. 

Uma das novidades na área 
cultural é a nova exposição do 
artivista Mundano sobre a im-
portância do uso de máscara: 
serão 18 obras inéditas em torno 
do lago. O Museu Afro estará 
aberto em horário especial e 
os playgrounds poderão ser 
utilizados. 

O aluguel de bicicletas ocor-
rerá normalmente, bem como 
o serviços dos restaurantes. 
A IsaLab, laboratório móvel e 
startup do Grupo Integra, es-
tará com uma tenda próxima 
ao portão 7 para realização de 
testes de Covid-19 e vacinação 
contra a gripe. 

Novidades
Até agora, 12 mil m² de área 

verde foram recuperadas com o 
plantio de grama, boa parte em 
torno do lago, que apresentava 
suas margens com solo exposto 

e compactado, comprometidas 
pelo intenso pisoteamento.

 Os visitantes também po-
derão contemplar novos jardins 
implantados às margens do 
lago. 

A ciclovia foi repintada e, nos 
pontos de maior afl uxo e perigo, 
a segurança e os avisos foram 
reforçados. 

Todos os banheiros foram 
pintados e passaram por ações 
de manutenção na infraestrutu-
ra de iluminação e na edifi cação. 
Foram realizados desentupi-
mentos, consertos e reformu-
lação dos vasos sanitários, cor-
reção de infiltrações, além da 
adequada disposição de pias, 
mictórios e dispênseres de sa-
bonete e álcool gel. Para melhor 
comodidade e diminuir filas, 
foram colocados três banheiros 
containers femininos ao lado 
dos atuais para funcionarem aos 
fi nais de semana.  

Restaurantes
Já na área de alimentação, a 

concessionária trouxe diversas 
novas opções para o público 

como o tradicional Madureira 
Sucos e os quiosques da Oak-
Berry Açaí e da Nutty Bavarian. 
A lanchonete Sabor Ibira, que já 
operava no local há anos, pas-
sou por um retrofi t do cardápio, 
atendimento e infraestrutura. 

As estruturas das lanchone-
tes existentes foram recupera-
das e repintadas, tornando os 
locais mais agradáveis, limpos 
e seguros para se alimentar. A 
Urbia realizou o fechamento 
das áreas de lixo que fi cavam ao 
lado das lanchonetes, evitando, 
assim, a presença de abelhas e 
moscas. 

Estão ainda sendo feitas me-
lhorias nos pisos dos calçamen-
tos, como por exemplo a área 
externa do Museu Afro Brasil e 
do Planetário Ibirapuera, bem 
como dos portões 7 e 8. 

Todas as guaritas do Parque 
foram reformadas e os vende-
dores autônomos alimentos e 
bebidas passaram a desocupar 
o asfalto das vias principais, au-
mentando o espaço para quem 
quer se exercitar na pista. 

•SOLIDARIEDADE

O Esporte Clube Sírio conta 
com o Departamento de Filan-
tropia, Sírio do Bem, que há 
dois anos realiza um trabalho 
voluntário de acolhimento de 
crianças com câncer em trata-
mento oncológico no Estado 
de São Paulo e até mesmo de 
outros estados. Desde março de 
2020, com o início da pandemia 
de covid-19, o clube faz doações 
de máscaras para as crianças 
e mães que estão internadas, 
além de outras instituições, 
como orfanatos. Já foram en-
tregues 13.500 máscaras neste 
período.

Além das máscaras, o clube 
tem feito doações de alimentos 
e agasalhos. E durante a pan-
demia, o departamento – que 
atende diversos hospitais de 
câncer infantil em São Paulo, 
estendeu seu atendimento a or-
fanatos, casas de longa perma-
nência para idosos, moradores 
de ruas, casas de acolhimentos 
que recebem as mães e crianças 
que vêm de outros estados, 
Casa Ninho, AACC e demais 
instituições. Para continuar rea-
lizando este trabalho, o Esporte 
Clube Sírio precisa de doações 
da população. Quem tiver inte-
resse em ajudar, basta acessar o 
link da vaquinha online: https://
www.vakinha.com.br/vaquinha/
mascaras-para-criancas-em-
-tratamento-de-quimioterapia

Além da contribuição em 
dinheiro, é possível ainda doar 
fraldas, leite, mucilon, máscaras, 
aventais descartáveis, luvas 
em caixas fechadas e lã 100% 
acrílica, que são utilizadas para 
fazer sapatinhos, meias e casaco 
para as crianças. É preciso ser 
100% acrílica para não causar 
alergia. As doações podem ser 
deixadas no Setor de Filantropia 
do Esporte Clube Sírio, que fi ca 
localizado na avenida Indianó-
polis, 1192 – Planalto Paulista.

“As pessoas costumam dizer 
que estamos todos no mesmo 
barco, mas nesse momento eu 

“Sírio do Bem”: destaque na pandemia

costumo dizer que não estamos 
todos no mesmo barco, estamos 
todos no mesmo mar. Pois é 
diferente para todos nós, uns 
estão em uma lancha, outros, 
numa jangada, e muitos a de-
riva contando somente com a 
própria sorte.  Por isso, é impor-
tante que quem estiver em uma 
situação melhor, ajude quem não 
está”, afi rma Rita de Cassia Halti, 
diretora do Departamento de Fi-
lantropia do Esporte Clube Sírio.

Como nasceu o departamen-
to - O Departamento de Filantro-
pia surgiu dentro do clube após 
uma ação isolada de entrega de 
150 perucas recreativas a crian-
ças internadas no Instituto de 
Tratamento do Câncer Infantil 
(Itaci). A partir de então, o tra-
balho voluntário não parou e o 
departamento foi criado.

Além do Itaci, o Clube Sírio 
atende crianças da Associação 
para Crianças e Adolescentes 
com Câncer (Tucca), Grupo 
de Apoio ao Adolescente e à 
Criança com Câncer (Graacc), 
AC Camargo, Associação de 
Apoio à Criança com Câncer 
(AACC), Hospital Boldrini, Santa 
Casa de Misericórdia e também 
dá apoio ao Hospital de Câncer 
de Londrina, no Paraná. Entre 
outras instituições. Além de dar 
suporte a outras instituições.

As perucas são entregues 
às crianças com tratamentos 
oncológicos até 12 anos. A partir 

dessa idade, são entregues tou-
cas personalizadas. “As perucas 
e toucas encorajam e potencia-
lizam a medicação nas crianças. 
Como as perucas são das prin-
cesas e a touquinha dos perso-
nagens, quando elas colocam 
elas incorporam o mundo da 
fantasia. E a medicação passa a 
ter um efeito mais satisfatório”, 
afi rma a diretora.

Com o tempo, o departa-
mento começou a atender 
novas demandas das crianças 
internadas e passou a doar, tam-
bém, sapatinhos de lã, meias 
de lã e botas de lã, para pro-
teger as crianças do frio. E nas 
instituições mais carentes, as 
demandas são de coletes de 
lã. Mesmo com a pandemia, o 
departamento não deixou de 
fazer as entregas.

Trabalho voluntário - Este 
trabalho é realizado por meio 
da dedicação exclusiva de 75 
pessoas voluntárias. A maioria 
é associada ao Esporte Clube Sí-
rio, mas também há voluntárias 
externas. Quem tiver interesse 
em fazer este trabalho volun-
tário, pode entrar em contato 
por meio do Instagram @pro-
jeto.perucasdossonhos - Sírio do 
Bem. “Abraçamos instituições 
novas por causa da pandemia, 
nesse momento de difi culdade. 
Por isso, as voluntárias prati-
camente duplicaram os traba-
lhos”, reforça a diretora.

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 

Ações solidárias vêm desde antes da pandemia
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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

• 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

AudioMAG Vila Clementino
Rua Leandro Dupret, 168

Tel.: (11) 5083-6539 
WhatsApp(11): 94197-4510

www.audiomag.com.br

Aparelhos Auditivos
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• SAÚDE

Ministério da Saúde habilita leitos 
do Hospital São Paulo para Covid

O Hospital São Paulo, hospi-
tal universitário da Universidade 
Federal de São Paulo (HSP/HU 
Unifesp), teve 54 leitos de Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTI) 
credenciados pelo Ministério 
da Saúde para atendimento 
exclusivo aos pacientes acome-
tidos de forma mais grave pela 
covid-19. O credenciamento foi 
autorizado pelo ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, e ofi ciali-
zado no Diário Ofi cial da União 
da quarta-feira (7/4). O custo 
mensal desses leitos para uso 
covid-19 é de R$ 2.592.000,00.

“Esses leitos já estão sendo 
utilizados. Contudo, faltava 
um registro, uma certificação 
por parte do SUS como sendo 
exclusivamente covid, de for-
ma que o custo de cada leito 
fosse também readequado”, 
explica Manoel Girão, diretor 
da Escola Paulista de Medicina 
da Unifesp (EPM/Unifesp) e 
presidente do Conselho Estra-

tégico do Hospital São Paulo.
Para Girão, o credenciamen-

to será fundamental para a ma-
nutenção do fl uxo de recursos 
do hospital. “Como os leitos 
já estavam sendo utilizados, 
o subdimensionamento dos 
gastos trazia grandes difi culda-
des fi nanceiras para o hospital 
no que diz respeito à compra 
de insumos, medicamentos e 
outras aquisições. A homologa-
ção dos leitos permitirá, assim, 
um défi cit diário menor, o que 
proporcionará melhora na ad-
ministração.”

No momento em que o nú-
mero de infectados é crescente, 
a força coletiva é fundamental 
no combate à covid. Nesse sen-
tido, o diretor superintendente 
do HSP/HU Unifesp, José Rober-
to Ferraro, destaca que “com o 
empenho do Ministério da Saú-
de na autorização do creden-
ciamento de leitos de UTI, bem 
como com o convênio fi rmado 

com a Secretaria de Saúde do 
Estado, é possível melhorar a 
sustentabilidade fi nanceira do 
hospital na manutenção desses 
leitos, garantindo atendimento 
a tantos pacientes que nos bus-
cam diariamente.”

A obtenção dos leitos tam-
bém contou com a forte atua-
ção da reitora da Unifesp, So-
raya Smaili, que manteve con-
tato constante com o Ministério 
da Educação.

Atualmente, o Hospital São 
Paulo possui 110 leitos de UTI 
adulto, dos quais 73 leitos ex-
clusivos para covid-19. Desde o 
início da pandemia, o hospital 
atendeu a milhares de cidadãos, 
tendo recentemente alcança-
do a marca de 1.100 altas de 
pacientes que precisaram ser 
internados e que, recuperados, 
puderam voltar para suas casas 
e respectivas famílias.

Por: Denis Dana
Unifesp

Quando a vacinação atingirá 
as classes trabalhadoras? 

diretamente com o poder cen-
tral seja porque não há doses 
disponíveis. Há ainda a possibili-
dade de que as vacinas adquiri-
das precisem ser destinadas ao 
Plano Nacional de Imunização, 
ou seja, ao SUS. 

O projeto de lei aprovado 
pela Assembleia Legislativa 
autoriza o governo do Estado 
a comprar, distribuir e aplicar 
vacinas contra a Covid-19. O 
projeto já foi promulgado pelo 
governador João Doria, mas 
o Executivo vetou a autoriza-
ção de compra, distribuição 
e aplicação de vacinas pelo 
setor privado, para imunizar 
funcionários e colaboradores 
de forma gratuita. Com isso, 
os vetos retornam à Assem-
bleia para serem analisados em 
Plenário, que pode decidir pela 
manutenção ou derrubada.

Tanto no caso da capital 
quanto do Estado, as vacinas 
adquiridas devem ser registra-
das ou autorizadas pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), inclusive para 
importação.

Paralelamente, o Governo 
de São Paulo quer acelerar 
o processo de produção da 
Butanvac, vacina que não de-
penderia de insumos chineses 
e seria totalmente fabricada 
no Brasil. Mas, ainda é incerto 
como o processo de aprovação 
acontecerá na Anvisa, já que 
ainda não houve testes. 

“Nesta primeira etapa, o Bu-
tantan vai produzir 18 milhões 
de doses da vacina pronta para 
o uso já na primeira quinzena 
de junho, assim que o proces-
so de aprovação da Anvisa for 
concluído. Essa produção vai 
alcançar 40 milhões de doses. 
Mas a capacidade de produção 
da fábrica do Butantan segura-

mente é para 100 milhões de 
doses até o fi nal deste ano. No 
ritmo que o Butantan tem tra-
balhado, se houver velocidade 
na aprovação da Anvisa, ainda 
neste ano o Butantan poderá 
produzir até 150 milhões de 
doses da Butanvac”, afirmou 
Doria.

Público previsto
para maio
O atual público alvo da va-

cinação - a partir de 63 anos - é 
estimado em 163 mil pessoas na 
cidade e, por isso, já no sábado, 
1 de maio, o atendimento passa 
a ser feito apenas nas AMAS e 
UBS integradas.  A partir de 6 
de maio, será a vez dos idosos 
de 60, 61 e 62 anos.

Ainda em maio, novos públi-
cos passam a integrar a campa-
nha. A partir do dia 10, a vacina-
ção começa para 50 mil pessoas 
com Síndrome de Down, 40 mil 
pacientes renais em tratamento 
de diálise (Terapia Renal Substi-
tutiva) e 30 mil transplantados 
em uso de imunossupressores.

Nesses três grupos, serão 
aplicadas doses em pessoas 
adultas, na faixa de 18 a 59 
anos, pois idosos pertencentes 
a esses públicos já estão con-
templados nas etapas previa-
mente anunciadas.

No dia 11, será iniciada a imu-
nização de 10 mil trabalhadores 
dos transportes estqaduais 
e outros 165 mil municipais. 
“Estamos esperando e sempre 
contamos com mais vacinas. Há 
alguma sinalização do Ministé-
rio da Saúde, mas contamos 
que a Fiocruz entregará as suas 
vacinas e, portanto, estaremos 
cumprindo esse cronograma e 
avançando em faixas etárias”, 
afi rmou Regiane de Paula, Co-
ordenadora Geral do Programa 
Estadual de Imunização

O Estado de São Paulo se 
aproxima dos 3 milhões de 
casos confi rmados de infecção 
por Covid19 e quase 100 mil 
mortes. A estimativa é de que, 
na capital, uma em cada quator 
pessoas já teve contato com o 
novo coronavírus. Enquanto 
isso, a vacinação chega a uma 
encruzilhada - já há cidades 
onde faltam doses, não há 
grandes expectativas de lotes 
representantivos para atingr 
novos públicos. 

Afinal, quando a grande 
massa da população será imu-
nimzada? Pessoas que lotam 
o transporte público diaria-
mente, atendem o público em 
estabelecimentos essenciais ou 
não, ambulantes, profi ssionais 
liberais, empreendedores...? E 
adolescentes e crianças, para 
que as aulas presenciais pos-
sam fi nalmente ser retomadas 
de forma presencial defi nitiva?

Por enquanto, a capital  
está vacinando pessoas acima 
de 63 anos - esse público co-
meçou a ser imumizado nessa 
quinta, 29 de abril. Na próxima 
semana, pessoas acima de 60 
anos devem ser inseridas na 
campanha, mas isso desde que 
chegem doses suficientes da 
Astrazeneca. O Governo de São 
Paulo também aguarda novos 
lotes de insumo, vindos da Chi-
na, para ampliar a produção de 
Coronavac. 

Tanto a Câmara Municipal 
da capital quanto a Assembleia 
Legislativa do Estado autori-
zaram Prefeitura paulistana e 
Governo paulista a adquirirem 
vacinas diretamente de fabri-
cantes internacionais, mas isso 
não garante ampliação auto-
mática do número de doses 
disponíveis - seja porque os 
laboratórios preferem negociar 
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CORRETORES
COM OU SEM
EXPERIÊNCIA 

Estamos cadastrando
Para todas as regiões de SP

Entre em contato:

(11) 9 4501-7038

•URBANISMO

Quem circula por Vila Cle-
mentino, Vila Mariana, Miran-
dópolis, Indianópolis e outros 
bairros e presta atenção ao 
movimento de construção de 
novos edifícios está impressio-
nado. Inúmeras casas antigas 
estão sendo demolidas para 
dar lugar a novos empreendi-
mentos. Em alguns casos, vilas 
inteiras estão sendo destruídas. 
Escolas e outros estabeleci-
mentos que funcionavam em 
sobrados ou imóveis térreos 
foram obrigados a se mudar ou 
mesmo a fechar as portas, por 
conta da pressão imobiliária. 

Esse movimento aumentou 
depois de 2015, porque o Plano 
Diretor estipula que apenas 
em áreas próximas ao metrô 
podem ser construídos prédios 
altos - no miolo dos bairros, a al-

tura máxima é de oito andares. 
Por outro lado, esses espigões 
não podem ter muitas vagas de 
garagem, para incentivar o uso 
do transporte público. 

Nos bairros da zona sul, o 
resultado foi uma corrida às 
áreas próximas não só às esta-
ções das Linhas Azul e Verde, 
mais antigas, mas também nas 
proximidades das novíssimas 
estações da Linha Lilás, em Mo-
ema e na Vila Clementino. 

Estimativas da própria Pre-
feitura indicam que só 3,5% da 
área urbana fi ca nas proximida-
des das linhas de metrô. Mas, 
essas regras podem sofrer mo-
difi cação, maior liberação - ou 
não - das construções de prédio 
podem ocorrer ainda esse ano, 
quando está prevista a revisão 
do Plano Diretor Estratégico. 

Participação social
A Prefeitura abriu  chama-

mento público para as discus-
sões da revisão intermediária 
do Plano Diretor Estratégico 
(PDE). Até 11 de maio, entidades 
da sociedade civil podem se 
increver - ongs, universidades, 
cooperativas e associações de 
habitação e regularização fun-
diária, associações e conselhos 
de moradores, movimentos de 
luta pela moradia, entidades do 
setor empresarial, conselhos 
de classe, entre outros. A lista 
completa está no edital publi-
cado no último dia 10 de abril no 
Diário Ofi cial. 

As entidades cadastradas se-
rão convocadas pelo Município 
para debater a revisão do PDE 
em reuniões por teleconferên-
cia ou presenciais - dependendo 
do enquadramento da cidade 
no Plano São Paulo durante a 
pandemia do novo coronavírus. 
Para a realização de encontros 
presenciais, os protocolos sa-
nitários serão rigorosamente 
cumpridos. As reuniões serão 
organizadas conforme aspec-
tos territoriais, por segmentos 
ou por definição temática, e 
poderão ocorrer ao longo dos 
meses de maio a julho de 2021, 
podendo ser prorrogadas até o 
fi m de agosto de 2021. 

No ato do cadastramento, as 
entidades deverão informar os 
temas de interesse na revisão. 
As reuniões com a sociedade 
civil organizada se darão em 
torno de cinco eixos temáticos: 
Instrumentos de Política Urba-
na, Habitação, Meio Ambiente, 
Mobilidade Urbana e Desenvol-
vimento Econômico e Social. 

O que vai acontecer depois da revisão do Plano Diretor?
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O  P l a n o  D i r e t o r  ( L e i 
16.050/2014) é uma lei munici-
pal que orienta o desenvolvi-
mento e crescimento da cidade 
para atender às necessidades 
coletivas da população. O plano 
atual é válido até 2029, mas a 
própria legislação que o criou 
determina que o Executivo 
faça uma revisão intermediária 
em 2021 para aperfeiçoar suas 
estratégias e diretrizes. 

A importância da revisão do 
PDE é unânime também entre 
os vereadores, que participarão 
e votarão as novas regras. Po-
rém, alguns parlamentares não 
concordam com a forma que a 
proposta está sendo construída 
nem com o momento do de-
bate. Para o vereador Antonio 

Donato (PT), a discussão do 
Plano Diretor deve ser adiada 
por conta da Covid-19 e pelo 
processo de transformação 
que a cidade irá enfrentar pós-
-pandemia.

“O home offi  ce vai se esta-
belecer? Esses investimentos 
em prédios comerciais com 
grandes lajes de escritórios, 
que estão mais vazios, eles vão 
continuar vazios ou não vão? 
A demanda vai ser para um 
trabalho híbrido, com pouca 
utilização de espaço urbano? 
Não sabemos. E o transporte 
e a demanda por parques?”, 
questionou Donato, que su-
geriu ainda um diagnóstico 
regionalizado da cidade antes 
de iniciar um debate.

Parlamentares da bancada 
do PSOL também são favorá-
veis ao adiamento da discussão 
do PDE. A vereadora Silvia da 
Bancada Feminista (PSOL) diz 
que com as restrições impostas 
devido ao coronavírus, a partici-
pação da sociedade em audiên-
cias públicas será prejudicada.

“Revisar o Plano Diretor nas 
condições que nós temos hoje, 
é menos participação da popu-
lação que mais precisa para ter 
qualquer tipo de revisão. Nós 
achamos que é preciso adiar 
esse processo e só ter a revisão 
quando for efetivamente ga-
rantida a participação da popu-
lação que está mais interessada 
em habitação popular e em ter 
transporte digno”, falou Silvia.

Alguns vereadores apontam que momento 
não é ideal para revisar Plano Diretor


