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Bares e restaurantes de Moema 
e Vila Mariana são autorizados a 
instalar mesas na via pública
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99598-8489
2894-4147

Telefone e WhatsApp

NOTEBOOK
LENTO?

Telefone

Expectativa é de vacinar todos 
maiores de 18 até 6 de agosto

Ainda não foi divulgado 

um calendário oficial, mas o 

Governo do Estado já anun-

ciou que vai antecipar a va-

cinação. O prefeito Ricardo 

Nunes, por sua vez, decla-

rou que se o ritmo atual for 

mantido a expectativa é de 

que todas as pessoas acima 

de 18 anos estarão com 

a primeira dose aplicada 

até 6 de agosti.  P����� 2
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Prometida desde 2013, UBS 
na Vila Guarani vai sair do papel, 
promete Prefeitura

Veja 
ofertas na 

página 6

Unidades DescomplicaSP reabrem
Com o avanço da vaci-

nação e redução dos ca-
sos de Covid19, a Prefeitu-
ra determinou que alguns 
departamentos públicos 
municipais voltem a fun-
cionar presencialmente. 
Essa semana, voltaram a 
atender as unidades do 
DescomplicaSP, versão 
municipal do Poupatem-
po, e que reúne diversos 
serviços aos munícipes. 
Mas, o horário por en-
quanto é reduzido, das 
10h às 14h, e é necessário 
agendar o atendimento 
antecipadamente, por 
telefone ou internet. Na 
Zona Sul, há três unidades 
do DescomplicaSP: Jaba-
quara, Campo Limpo e Ca-
pela do Socorro. P����� 3

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

Venha celebrar 
com a gente

Agora abertos 
até 23h

10 de Julho
Dia da Pizza

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

@cutcolorh@cutscolor

cutecolorhair.com.br
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•SAÚDE

O anúncio ofi cial ainda não 
foi feito e nem houve detalha-
mento de novo cronograma 
para a vacinação contra co-
ronavírus no Estado, mas em 
coletiva o governador João 
Doria já confi rmou que haverá 
antecipação da vacinação no 
Estado. Paralelamente, have-
rá fl exibilização de regras res-
tritiva ao comércio, realização 
de eventos desde que com 
público testado e vacinado, 
entre outras medidas. 

Já nessa quinta, 8, foi 
anunciada a antecipação da 
vacinação para pessoas com 
idade entre 37 e 38 anos, o 
que gerou confusão porque a 
alteração não era válida para 
a capital paulista. A Prefeitu-
ra, por sua vez, anunciou que 
nessa sexta-feira (9), aconte-
ce a vacinação para o grupo 
de 38 anos, com público esti-
mado em aproximadamente 
145 mil pessoas. E informou 
que na segunda-feira (12) será 
a vez da imunização da popu-
lação com 37 anos, grupo es-
timado em aproximadamente 
149 mil pessoas.  

 Nessa sexta-feira, feriado 
da Revolução Constituciona-
lista de 1932, toda a rede de 
vacinação estará aberta. 

No sábado (10), acontece 
a repescagem para as pesso-
as com 38 a 41 anos que não 
conseguiram se imunizar nos 
dias previstos no calendário. 
Nas mesmas datas, quem dei-
xou de tomar a segunda dose 
(qualquer grupo) também 
pode se vacinar.  Estarão fun-
cionando as 82 AMAs/UBSs 
integradas da capital, das 7h 

População pode estar toda 
vacinada até início de agosto

às 19h. Os drive-thrus e os 
megapostos funcionam das 
8h às 17h. As UBSs voltam a 
abrir na segunda-feira.

 Crianças e adolescentes
Embora o Governo ainda 

não tenha anunciado as datas 
em que cada faixa etária será 
atendida, avisou que o Estado 
de São Paulo comprou lote 
extra de vacinas diretamente 
do laboratório chinês Sinovac, 
num total de 4 milhões de do-
ses que serão acrescentadas 
ao Plano Estadual de Imuniza-
ção ainda nesse mês de julho. 

O prefeito Ricardo Nunes, 
por sua vez, em agendas pú-
blicas cumpridas ao longo 
da semana, afirmou que, se 
mantido o atual ritmo de vaci-
nação toda a população acima 
de 18 anos deve estar vacina-
da até os primeiros dias de 
agosto, com a primeira dose 
- ou, no caso do imunizante 
Jannssen, com dose única.  O 
calendário vigente prevê que 
toda a população adulta dos 
645 municípios do Estado te-
nha recebido pelo menos uma 
dose até o dia 15 de setembro.

Na quarta-feira, 7, o prefei-
to acompanhou a vacinação 
em um novo posto implan-
tado na FMU Santo Amaro, 
zona sul da capital, e declarou 
ainda que, em encontros com 
o ministro da saúde Marcelo 
Queiroga, pleiteou que crian-
ças e adolescentes sejam inse-
ridos no plano de imunização 
contra a Covid logo após a 
conclusão da imunização do 
público maior de idade.

A prioridade seria para 
crianças e adolescentes com 
comorbidades, na faixa etária 
entre 12 e 17 anos. Segundo a 
Revista Veja, o ministro já te-
ria demonstrado interesse em 
aplicar a primeira vacina crian-
ça do país na capital paulista. 

Por enquanto, a Anvisa 
só deu registro definitivo à 
vacina Pfi zer, que inclui autori-
zação para imunizar crianças a 
partir de 12 anos. A Coronavac 
também se mostrou efi ciente 
e segura em estudos envol-
vendo crianças a partir de 3 
anos, mas feitos fora do país 
e, até agora, sem validação 
da Anvisa. 

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.

Divulgação/SECOM

R$ 300,00

SAIBA COMO OBTER 
ESSE BENEFÍCIO EM

•SERVIÇOS

Fechadas desde março 
por conta da pandemia, as 8 
unidades do Descomplica SP 
na cidade de São Paulo foram 
reabertas nesta semana. Um 
alívio para o senhor Antonio 
Rezende de Lima, de 62 anos, 
que por conta da difi culdade 
de locomoção aguardava an-
sioso a reabertura da unidade 
Penha para fazer a segunda 
via do bilhete único. “Esse 
serviço da prefeitura é muito 
bom, toda vez que venho 
aqui sou atendido rapidinho e 
resolvo tudo de uma só vez”, 
conta o senhor Antonio, que 
faz parte dos mais de 99,35% 
dos usuários do Descomplica 
SP que aprovam o modelo de 
atendimento implementado 
pela Secretaria Municipal de 
Inovação e Tecnologia.

Com unidades em São Mi-
guel Paulista, Penha e São 
Matheus (zona leste), Campo 
Limpo, Jabaquara e Capela do 
Socorro (zona Sul), Butantã 
(zona Oeste) e Santana/Tucu-
ruvi (zona Norte), o Descom-
plica SP oferece mais de 300 
serviços públicos à população 
e conta com atendentes trei-
nados para auxiliar e ensinar 
os usuários a utilizarem os 
serviços digitais.

O secretário de Inovação 
e Tecnologia, Juan Quirós, 
lembra que, enquanto durar 
a pandemia, as 8 unidades 
do Descomplica SP vão conti-
nuar atendendo apenas com 
agendamento prévio, que 
pode ser feito pelo 156 (site 
ou telefone) ou pelo site do 
programa (www.descompli-
casp.prefeitura.sp.gov.br). 

DescomplicaSP: unidades retomam 
atendimento, mas é preciso agendar

“Nesse momento de transi-
ção o atendimento vai acon-
tecer das 10h às 14h e com 
35% da capacidade das uni-
dades, respeitando todas as 
regras sanitárias. Mas assim 
que voltarmos à fase laranja, 
vamos ampliar o horário”.  O 
subprefeito da Penha, Flavio 
Sol, comemorou a reabertura 
do serviço. “É uma alegria 
muito grande ver a população 
voltando a usar esse serviço 
tão importante. Só tenho a 
agradecer”, concluiu.

Entre os serviços mais pro-
curados do Descomplica SP 
estão o cadastro e consulta 
de emprego, cadastro único, 
seguro desemprego, bilhete 
único, ocorrências relativas 
ao IPTU, além da realização 
dos serviços do Poupatempo, 
como a solicitação de segun-
da via do RG e da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH).

Para mais informações 
sobre os serviços oferecidos 
pela Secretaria Municipal de 
Inovação e Tecnologia basta 
procurar os serviços do 156 
ou acessar www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/
inovacao .

Confi ra os endereços das 
unidades na zona sul da ca-
pital, mas lembre-se de fazer 
agendamento prévio pelo 
telefone 156 ou pelo site do 
programa (www.descompli-
casp.prefeitura.sp.gov.br)
 Campo Limpo:  
R. Nossa Senhora do Bom 

Conselho, 65 – Campo Limpo
 Capela do Socorro
Rua Cassiano dos Santos, 

499, Jardim Cliper. 
Jabaquara
Av Engenheiro Armando 

de Aruda Pereira, 2314  (den-
tro da Subprefeitura do Jaba-
quara.
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Na Zona Sul, há unidades do DescomplicaSP 
no Jabaquara, Campo Limpo  e Capela do Socorro



09 de julho de 2021 PÁG. 03

Encontre a loja mais próxima em

assai.com.br

É proibida a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. “Art. 81, Inciso. 
II do Estatuto da Criança e do Adolescente”. Bebida alcoólica é prejudicial à saúde, à família 
e à sociedade. Lei estadual nº 10.501 de 16/2/2000. Aprecie com moderação. O Ministério 
da Saúde adverte: o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até 
os 2(dois) anos de idade ou mais. O Ministério da Saúde adverte: após os 6(seis) meses de 
idade, continue amamentando o seu fi lho e ofereça novos alimentos. Os produtos anunciados 
com as promoções “a partir de” com preço de atacado, são válidos para o mesmo tipo de 
embalagem, sabor ou fragrância. Todas as fotos deste anúncio são de caráter ilustrativo e os 
itens não respeitam proporção entre si. Conforme legislação, poderá ocorrer uma limitação de 
oferta por cliente com base no Artigo 39º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Os 
produtos e preços são conforme anunciados, salvo erro de impressão gráfi ca. Parcelamento 
em até 4x sem juros, nos eletroportáteis e pneus em todos os cartões de crédito habilitados 
nas nossas lojas. Pagamento de alimentos com cartões de crédito, somente à vista. *Nas lojas 
ASSAÍ, ao efetuar o pagamento de suas compras com o cartão de crédito Passaí, pague o 
preço de atacado comprando em quantidades de varejo. Confi ra as etiquetas com destaque 
de preço, regras de desconto e plano de pagamento nas lojas Assaí. Condições de pagamento 
exclusivas para cartão de crédito Passaí. Promoção não cumulativa com outras promoções 
ou ofertas.

R. Nossa Sra. das Mercês, 29
Vila das Mercês - SP

Av. do Taboão, 574
São Bernardo do Campo - SP

Rua Giovanni Battista Pirelli, 1.221
Santo André - SP

ACEITAMOS CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO. CONSULTE NO SITE.

NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS!

CONSULTE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO NO 
SITE.

LOJA TANCREDO NEVES

LOJA SÃO BERNARDO ANCHIETA

LOJA GIOVANNI PIRELLI

OFERTAS VÁLIDAS PARA AS LOJAS DE TANCREDO NEVES, ANCHIETA E GIOVANNI PIRELLI, DIA 09/07/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES DURANTE O PERÍODO DE PROMOÇÃO.

Ofertas Válidas

09 de Julho
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ARROZ BRANCO TIPO 1 NUTRIPAR

14,90R$

Cada

FARINHA DE TRIGO 
ESPECIAL ROSA BRANCA
PACOTE 1KG

3,10R$

Cada

MACARRÃO COM OVOS 
DIVERSOS CORTES RENATA
PACOTE 500G

2,29R$

Cada

MASSA PARA LASANHA ADRIA
PACOTE 500G

4,89R$

Cada

MOLHO DE TOMATE 
TRADICIONAL POMAROLA
POUCH 320G

1,25R$

Cada

MILHO VERDE FUGINI
POUCH 170G

1,85R$

Cada

MAIONESE HELLMANN’S
POTE 657G

6,79R$

Cada

CREME DE LEITE ITALAC
TP 200G

2,25R$

Cada

MISTURA LÁCTEA 
CONDENSADA MOCOCA
TP 395G

2,95R$

Cada

ACHOCOLATADO EM PÓ 
ACTIV-GO NESCAU
LATA 400G

4,89R$

Cada

Pacote

5Kg

APERITIVO WHISKY MASTER GOLD
GARRAFA 900ML

8,29R$

Cada

AGUARDENTE 51
GARRAFA 965ML

6,90R$

Cada

CERVEJA AMSTEL
LATA 350ML

2,59R$

Cada

BEBIDA ISOTÔNICA 
GATORADE SABORES
PET 500ML

2,99R$

Cada

SUCO DEL VALLE MAIS SABORES
TP 1L

4,99R$

Cada

SUCO DE CAJU 
CONCENTRADO DAFRUTA
PET 1L

3,99R$

Cada

FRALDINHA BOVINA 
RESFRIADA FRIBOI
KG

29,90R$

FILEZINHO SASSAMI 
DE FRANGO CONGELADO 
MISTER
KG

10,80R$

PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO 
FOLHA DUPLA ECONOBOM
PACOTE COM 16 UNIDADES DE 30M

16,50R$

Cada

QUILO
QUILO

Pacote

5Kg
Pacote

2,5Kg

OFERTAS VÁLIDAS PARA AS LOJAS DE TANCREDO NEVES, ANCHIETA E GIOVANNI PIRELLI, DIA 09/07/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES DURANTE O PERÍODO DE PROMOÇÃO.

AMACIANTE MON BIJOU 
FRAGRÂNCIAS
FRASCO 2L

5,39R$

Cada

ÁGUA SANITÁRIA 
SUPER CANDIDA
FRASCO 2L

3,99R$

Cada

Pacote

3,5Kg

LINGUIÇA SUÍNA PARA 
CHURRASCO ALEGRA
PACOTE:

58,90R$

Cada

R$

NESTE PACOTE O 
QUILO SAI POR:

11,78

LAVA ROUPAS EM PÓ CONCENTRADO 
PERFECT SEM PERFUME OMO  
PACOTE:

29,89R$

Cada

R$

NESTE PACOTE
500G SAI POR:

4,27

LINGUIÇA CALABRESA 
DEFUMADA ALEGRA
PACOTE:

37,40R$

Cada

R$

NESTE PACOTE O 
QUILO SAI POR:

14,96
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•GASTRONOMIA

Bares e restaurantes da região já estão 
autorizados a ter mesas em plena rua 

em quatro vias:
- Rua Graúna - Trecho entre 

a av. Santo Amaro à Rua Pinta-
silva;

- Alameda Anapurus 942 - 
Trecho entre a Avenida Aratãs 
até a Av. Divino Salvador;

- Av Jurema - Trecho entre a 
Alameda dos Nhambiquaras e a 
Alameda dos Aicás;

- Rua Joaquim Távora - Tre-
cho entre a Av. Conselheiro 
Rodrigues Alves até a Av. Do-
mingos de Moraes;

- Avenida dos Imarés – Tre-
cho da Alameda dos Tupiniquins 
até a Alameda Maracatins;

- Rua dos Chanés – Trecho da 
Alameda Pamaris até a Alameda 
Maracatins;

- Avenida Jandira – Trecho 
da Alameda Guaramomis até a 
Alameda Jurupis;

- Rua Afonso de Freitas – 
Trecho entre Rua Cubatão até a 
Rua Afonso de Freitas 786;

- Avenida Aratãs - Trecho 
da Alameda Maracatins até a 
Alameda Tupiniquins, lado par

- Rua Coronel Oscar Por-
to – Trecho da Rua Manuel da 
Nobrega até a Rua Leoncio de 
Carvalho

Em Santo Amaro, podem 
solicitar autorização os esta-
belecimentos existentes nas 
seguintes vias:

- Rua Gabriele D´Anunzzio 
-Trecho entre a Rua Zacharias de 
Góes e Rua Sonia Ribeiro;

- Rua Verbo Divino - Trecho 
entre Av. Cecília Lottenberg até 
a Rua Branco de Morais;

- Rua Americo Brasiliense 
- Trecho entre a Av. Cecília Lot-
tenberg até a Av. Santo Amaro;

- Av. João Carlos Silva Bor-
ges - Trecho entre a Praça Em-
baixador Cyro de Freitas Valle 

até a Praça Monsenhor Fernan-
do Cipu;

-  Rua Cristovão Pereira - Tre-
cho entre a Rua Volta Redonda 
até a Rua Edson;

- Rua Baronesa de Bela Vista 
- Trecho entre a Rua Renascença 
até a Rua Acruás

Na Cidade Ademar, foi auto-
rizado um único endereço:

 Rua das Flechas - Trecho 
entre a Rua Cosmorama e o 
número 365 da Rua das Flechas;

Também a região do Ipi-
ranga pode ter o Ruas SP em 
quatro  endereços:

Rua dos Sorocabanos – Tre-
cho da Praça Monumento até a 
Rua Cipriano Barata

- Rua Pedralia - Toda a ex-
tensão;

- Rua General Lecor – Trecho 
da Cipriano Barata até a Rua 
Bom Pastor;

- Rua da Imprensa – Trecho 
da Rua Moreira e Costa até a 
Rua Arcipreste Ezequias;

A Prefeitura não cobrará 
taxa pelo uso desses espaços, 
porém, o custo para instala-
ção do projeto será dos es-
tabelecimentos. Para ajudar 
a viabilizar a implantação do 
mobiliário, o Município auto-
rizou a inserção de marcas e 
logotipos de patrocinadores 
em mesas, cadeiras e guarda-
-sóis utilizados, respeitando as 
regras da Lei Cidade Limpa. A 
fiscalização do uso dos espa-
ços públicos será de respon-
sabilidade das subprefeituras. 

•OBRAS

Prometida pela Prefeitura 
desde 2013, a Unidade Bási-
ca de Saúde Vila Guarani vai 
sair do papel. Pelo menos é o 
que promete o atual prefeito, 
Ricardo Nunes, que esteve 
em visita ao terreno da Praça 
Francisco Sampaio Viana, na 
Avenida Diederichsen, que há 
muito tempo ostenta a placa 
indicando que o local sediará o 
novo equipamento de saúde. 

Por enquanto, ali existe 
apenas um terreno. Mas, o 
Diário Oficial da cidade, na 
edição dessa sexta, 9 de julho, 
traz o  edital para a contratação 
de nove obras com recursos 
do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) para 
o fortalecimento da rede de 
Saúde da capital, por meio 
do programa Avança Saúde, 
incluindo a UBS Vila Guarani. O 
investimento previsto é de R$ 
88,9 milhões.

Na visita às obras, Nunes 
destacou que, no total, serão 
35 novas obras realizadas com 
recursos do BID. “A gente con-
tinua avançando. Serão inves-

UBS Vila Guarani vai sair do papel 

tidos R$ 338 milhões para as 
35 intervenções entre obras e 
reformas”, afi rmou.

No total, serão 24 novas 
unidades construídas e outas 
11 reformadas, entre Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e Uni-
dades de Pronto Atendimen-
to (UPAs). Neste momento, 
entram no edital nove obras. 
Além da UBS Vila Guarani/Var-
gas, serão construídas as se-
guintes unidades: UBS Parque 
das Flores, UBS Cosmopolita, 
UBS Keralux, UBS Atualpa, UBS 
Conquista II, UPA Carrão e UPA 
Rio Pequeno. A UPA Vila Maria 

Baixa passará por reforma.
Essa iniciativa faz parte do 

Programa Avança Saúde para a 
reestruturação e requalifi cação 
das redes assistenciais no âmbi-
to do Sistema Único de Saúde 
(SUS), parcialmente fi nanciado 
pelo BID.

“Muita gente não acredi-
tou, mas desde que fui subpre-
feito do Jabaquara, em 2019, eu 
prometi que a UBS Vila Guarani 
seria construída”, comentou 
o agora vereador Arnaldo Fa-
ria de Sá, que acompanhou o 
prefeito na visita ao local das 
obras. 

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 

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

A Prefeitura anunciou essa 
semana que pretende manter o 
projeto RUAS SP, mesmo com a 
ampliação de horários de aber-
tura do comércio na cidade. E já 
foram autorizados os primeiros 
estabelecimentos em algumas 
das 89 vias autorizadas a implan-
tar o projeto, que cria espaços 
externos a restaurantes para 
que a clientela possa consumir 
em mesas ao ar livre. Pesquisas 
apontam que a taxa de trans-
missão do coronavírus é menor 
em ambientes ao ar livre em 
comparação a locais fechados.

Diferente das já tradicionais 
mesas em calçadas, comuns a 
vários bairros desde que sigam 
regras específicas, o projeto 
prevê mesas na rua, mesmo, 
em área que normalmente seria 
destinada ao estacionamento 
de carros. A maior parte dos 
estabelecimentos já aprovados 
está concentrada na Zona Leste 
(17) - todos situados na região 
da subprefeitura da Mooca. Há 
ainda seis bares e restaurantes 
localizados na Zona Oeste (sub-
prefeitura de Pinheiros).

Na Zona Sul, são três na sub-
prefeitura da Vila Mariana: Braz 
Pizzaria (Rua Grauna); Jules Arts 
de Pain e Malou Panifi cadora e 
Confeitaria, ambos na Alameda 
Anapurus e Cantinho Português, 
na Alameda Imarés. E também 
dois na subprefeitura de Santo 
Amaro; Taco Mexicano e Pica-
nharia dos Amigos, ambos na 
Rua Gabrielle D´Anunzio.

Os bares e restaurantes re-
ceberam autorização (Termo de 
Permissão Eletrônica - TPE) da 
Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Licenciamento (SMUL), 
após apresentarem projetos de 
instalação do mobiliário para o 
atendimento ao ar livre.

Endereços
No total, até agora, a Prefei-

tura de São Paulo, por meio da 
Secretaria Municipal de Urba-
nismo e Licenciamento (SMUL), 
selecionou 89 vias para receber 
o projeto. Estabelecimentos de 
outros logradouros também po-
dem solicitar adesão ao Ruas SP.

Na Vila Mariana, estão auto-
rizados a implantar os projetos 
estabelecimentos localizados PRÉDIO NOVO

VENDE/ALUGA
300m do metrô São Judas

4 ANDARES, ELEVADOR, 

26 VAGAS, GARAGEM SUBSOLO, 

8 BANHEIROS, 

ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.430M2, TERRENO 
800M2

PLANALTO IMÓVEIS -  AV. JABAQUARA, 2620

FONE:  2276-7676
CEL. 99169-6819

Casa Térrea
Metrô Conceição/São Judas

Vaga - Totalmente Reformada

3 DORMS (1 SUITE), ÓTIMA SALA, COPA/
COZ, DEP. EMP. , LAVANDERIA, QUINTAL, 

GAR P/ 4 AUTOS, AQUECIMENTO CENTRAL, 
CERCAS ELÉTRICAS. PARA VER: R. BARROS 

BROTERO, 48 - SÁBADO DAS 13 ÀS 15H - 

ACEITO IMÓVEL/ CARRO DE MENOR VALOR
PLANALTO IMÓVEIS -  AV. JABAQUARA, 2620

FONE:  2276-7676
CEL. 99169-6819

IMÓVEIS

•CULTURA

Estação Hospital São Paulo tem mostra
As atrações naturais e cul-

turais de Alagoas, estado da 
região Nordeste do Brasil, po-
dem ser vistas na mostra “#Ala-
goasTeFazFeliz”, na Estação 
Hospital São Paulo, realizada 
pela Revista Fácil - do setor de 
turismo, lazer e negócios - em 
parceria com a ViaMobilidade, 
concessionária responsável 
pela manutenção e operação 
da Linha 5-Lilás de metrô. 

Até o final de julho, o vi-
sitante pode conferir, em 20 
fotografias, a natureza ge-
nerosa da região, terra onde 
nasceu o escritor Graciliano 
Ramos (autor, entre outros 
livros, de “Vidas Secas”), o 

líder quilombola Zumbi dos 
Palmares, a psiquiatra Nise da 
Silveira e o cantor e composi-
tor Djavan. 

Chamam atenção nas fo-
tografias - todas de autoria 
de fotógrafos alagoanos - os 
tons de verde e azul do mar da 
região. O emblemático Rio São 
Francisco, apelidado de Velho 
Chico por sertanejos, o maior 
rio inteiramente brasileiro, 
marca presença na mostra 
com seus imponentes cânions, 
no sertão, assim como cidades 
históricas. Entre os pratos da 
culinária local, estão fotos de 
pratos à base de sururu (um 
molusco), tapioca e a famosa 

caipifruta de ciriguela, bem 
consumida na região. 

A mostra #AlagoasTeFaz
Feliz fi ca disponível até 31 de 
julho na Estação Hospital São 
Paulo - Linha 5-Lilás 
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Desde maio de 2019, o Con-
selho Municipal de Preservação 
do Patrimônio Histórico, Cultu-
ral e Ambiental da Cidade de 
São Paulo – CONPRESP analisa o 
pedido de tombamento de uma 
vila residencial na Vila Mariana 
- a Chácara das Jaboticabeiras. 
As casinhas tradicionais da vila 
estavam prestes a ser demolidas 
e dar lugar a edifícios quando 
o pedido de tombamento foi 
feito. Essa semana, o Conselho 
se reuniu e deveria ter decidido 
o destino da área, mas um dos 
conselheiros pediu vistas do 
processo e a votação final vai 
acontecer apenas em agosto.

Mas, antes do adiamento, 
muita discussão marcou a reu-
nião do Conselho (veja o vídeo 
com a integra do encontro em 
nosso site - jornalzonasul.com.
br). O motivo é o que tem pau-
tado vários outros embates na 
região nos últimos anos - como 
conciliar a expansão imobiliária 
na capital com a preservação 
histórica, ambiental e arquite-
tônica? 

O tema não gera consenso 
nem mesmo entre os morado-
res - muitos querem a preser-
vação, outros defendem que o 
tombamento pode difi cultar a 
vida dos proprietários interes-
sados em vender seus imóveis.

No caso da Chácara das Ja-
boticabeiras, há ainda outros 
aspectos importantes: no local 
foi encontrada uma nascente 
e curso de rio - o Córrego Gua-
riba - e há dezenas de árvores 
centenárias no perímetro que 
se pretende proteger. 

A área que integra o pedi-

do de tombamento 
está delimitada pelo 
perímetro formado 
pelas ruas Domingos 
de Morais, Joaquim 
Távora, Humberto 
Primo e avenida Con-
selheiro Rodrigues 
Alves.

A existência do 
córrego foi descober-
ta pelo coletivo de 
moradores que soli-
citou o tombamento. 
Foi o grupo, também, 
que desenvolveu pes-
quisas históricas que 
apontaram ter sido 
Prestes Maia quem desenhou o 
traçado urbanístico da Villa das 
Jaboticabeiras, que remonta à 
década de 1920. Prestes Maia foi 
engenheiro e arquiteto famoso 
por ter definido o Plano de 
Avenidas da Capital e também 
por ter sido prefeito da capital 
por duas vezes, nas décadas de 
1930 e 1960.

Ana Winther, autora do pa-
recer apresentado na reunião 
do Conpresp, propôs a apro-
vação do tombamento, mas 
estabelecendo limites e regras 
que defi niriam eventuais refor-
mas nos imóveis integrantes 
da área - inclusive permitindo 
construções que unam lotes 
internos e externos da vila - uma 
das propostas que provocou 
opiniões divergentes entre os 
nove conselheiros do Conpresp. 

Vale apontar que houve mu-
dança na composição do Con-
selho em 2020, ou seja, muitos 
dos conselheiros passaram a 
integrar o órgão depois de o 

processo ter sido iniciado.  
Vila Mariana
A Vila Mariana é um dos bair-

ros mais procurados pelas incor-
poradoras que lançam novos 
empreendimentos na capital. 

A inauguração de muitas 
estações da linha 5 - Lilás e a 
proximidade à já existente linha 
Azul são atrativos, porque o Pla-
no Diretor estimula construções 
em que os novos proprietários 
terão acesso faciitado ao trans-
porte público. 

Muitos moradores, entre-
tanto, como é o caso dos inte-
grantes do coletivo da Chácara 
das Jaboticabeiras, avaliam que 
é possível conciliar o avanço da 
verticalização com preservação 
de redutos verdes e horizontais. 

A definição da situação da 
Chácara das Jaboticabeiras fi cou 
para a segunda quinzena de 
agosto. Quem quiser acompa-
nhar detalhes, pode conferir 
a página do coletivo em rede 
sociai: https://www.facebook.
com/chacaradasjaboticabeiras/

•URBANISMO

Chácara das Jaboticabeiras: 
decisão é adiada para agosto

•SAÚDE

Andar muito descalço ou 
usar calçados inadequados, 
obesidade, doenças autoimu-
nes, menopausa (climatério), 
alteração constante no clima... 
Esses são alguns fatores que 
podem provocar a Hiperquera-
tose Plantar. Calcanhares muito 
grossos, rachados ou com pele 
translúcida e branca não pre-
judicam apenas a estética dos 
pés, mas podem causar dor e, 
eventualmente, até apresentar 
sangramento.

Como evitar esse problema? 
Bem, cada caso é um caso, mas 
muitas vezes a situação pode ser 
resolvida pelo uso de cremes e 
produtos adequados, cuidados 
diários e acompanhamento. “Os 
pés nos sustentam diariamente, 
permitem que a gente trabalhe, 
faça tarefas diversas, caminhe, 
pratique esportes e atividades 

de lazer... Por isso é essencial 
cuidar deles com carinho e aten-
ção”, aponta a podóloga Maria 
Celia Silva .

No caso da hiperqueratose, 
ela afirma que a maioria das 
situações é simples de resolver,  
com algumas sessões de podo-
logia e acompanhamento com 
os produtos corretos. “Sem 
falar que, além de saudável, é 
muito agradável ter pés bonitos 
e bem cuidados”, pontua. 

“A podóloga Maria Célia Sil-
va atende com horário marcado 
e seguindo todos os procedi-
mentos necessários em aten-
dimentos de saúde”, explica a 
profissional Michelle Ceródio 
que, ao lado da sócia Rosemary 
Inoki dirige a Cut&Color.

É possível estabelecer pa-
cotes que vão garantir o acom-
panhamento constante, com 

Cuide dos calcanhares para 
evitar ou tratar hiperqueratose

sessões periódicas para manter 
os pés sempre saudáveis

Serviço:
A Cut&Color fica na Rua 

Caramuru, 431 - Saúde, bem 
pertinho da estação Praça da 
Árvore do Metrô. Telefone: 
2640-3660. É possível agendar 
horário também pelo Whats
App (11) 9 6443-6634.
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