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Sena Madureira, Indianópolis, 
Whitaker são algumas das novas 
ciclovias implantadas na cidade
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Justiça determina volta de 
repasses ao Hospital S.Paulo

A Justiça determinou  a 
retomada do recebimento 
dos recursos do Programa 
Nacional de Reestrutura-
ção dos Hospitais Univer-
sitários Federais (Rehuf), 
bloqueados pelo Minis-
tério da Saúde no ano de 
2017 aos hospitais São 
Paulo e U niversitário 2, na 
Vila Clementino.  P����� 5
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Baixas temperaturas causam 
mortes de pessoas nas ruas: saiba 
onde doar cobertores e agasalhos

Veja 
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EMIA será levada a outros bairros
A Escolal Municipal de 

Iniciação Artística - EMIA 
- foi criada há 41 anos no 
Jabaquara, dentro do 
Parque Lina e Paulo Raia. 
Suas vagas para crianças 
de 5 a 12 anos sempre fo-
ram muito disputadas e, 
agora, a Prefeitura pre-
tende levar esse projeto 
bem sucedido também 
a outras regiões da cida-
de e, ainda seguindo o 
exemplo da unidade, que 
igualmente sejam loca-
lizados em pontos agra-
dáveis, com contato com 
a natureza. Paralelamen-
te, a Prefeitura anunciou 
projeto para ampliar o 
acesso à arte na primeira 
infância e contratação de 
arteeducadores. P����� 2
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Famílias que perderam entes para 
Covid podem receber R$ 1.800

O Governo do Estado 

anunciou essa semana que 

as famílias que perderam 

entes queridos para a Covid 

19 terão direito ao valor 

de R$ 1.800, pago em seis 

parcelas entre julho e de-

zembro desse ano, de R$ 

300 cada. Para receber o 

benefício do programa SP 

Acolhe é necessário estar 

cadastrado no CadÚnico e 

ter renda mensal de até 3 

salários mínimos. A pessoa 

falecida pode ter sido pai, 

mãe, avô, avó, filho ou fi-

lha, desde que dentro do 

núcleo familiar.  P����� 2

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

Jornal

http://https://jornalzonasul.com.br/sena-madureira-whitaker-e-indianopolis-terao-ciclovias/
http://https://jornalzonasul.com.br/saiba-onde-doar-cobertores-e-agasalhos-na-zona-sul/
https://wa.me/551150722020
http:s//jornalzonasul.com.br
https://jornalzonasul.com.br
https://jornalzonasul.com.br/emia-deve-ser-expandida-para-outras-regioes-da-cidade/
https://jornalzonasul.com.br/familias-que-perderam-pessoas-para-covid-receberao-r-1-800/
https://jornalzonasul.com.br/saiba-onde-doar-cobertores-e-agasalhos-na-zona-sul/
http://cutecolorhair.com.br
https://551155558659
https://5511995988489
https://wa.me//973588716


23 DE JULHO DE 2021PÁG. 02

•CULTURA

Há 40 anos, dentro do 
projeto Comunidades Urbana 
de Recuperação Acelerada 
(CURA), diversos equipamen-
tos foram criados na região 
do Jabaquara para garantir 
o avanço do bairro em dife-
rentes setores. Surgiram o 
Centro Cultural, o Hospital 
Saboya, o Parque Lina e Paulo 
Raia e, dentro dele, a Escola 
Municipal de Iniciação Artísti-
ca - a EMIA. 

Em pouco tempo, a EMIA-
criou imensa fama e famílias 
vinham de diferentes cantos 
da cidade em busca de uma 
vaga para crianças de 5 a 12 
anos na escolade artes gra-
tuita, mantida pela Prefeitura.

Filas se formavam e foi 
preciso criar um sistema de 
senhas e sorteio de vagas 
para garantir a escolha dos 
ocupantes das vagas de for-
ma democrática.

Agora, quatro décadas de-
pois, a intenção da Secretaria 
Municipal de Cultura é levar 
esse projeto bem sucedido 
para outras regiões da cida-
de, criando novos polos da 
EMIA. A ideia é encontrar es-
paços que, como na unidade 
Jabaquara, a natureza esteja 
presente. 

SMC busca 
arte educadores
Essa semana, foi divulgado 

não apenas que esse antigo 
sonho pode se tornar uma 
breve realidade, mas também 
que a Prefeitura está criando 
um inédito Programa de Ini-
ciação Artística na Primeira 
Infância (PIAPI). 

Segundo a SMC, o PIAPI 
tem como missão a valoriza-

EMIA deve ser expandida 
para outras regiões da cidade

ção das culturas da infância, 
e fundamenta a experiência 
estética e o convívio como 
essência do desenvolvimento 
na primeira infância. Estão 
abertas as inscrições para o 
Processo Seletivo para artis-
tas-educadores que desejam 
participar do Programa, até o 
dia 12 de agosto. 

O projeto acontecerá na 
EMIA (Escola Municipal de 
Iniciação Artística), ainda no 
Jabaquara, por enquanto, 
apenas. 

Vale ressaltar que o suces-
so da EMIA vem do fato de 
fazer integração entre dife-
rentes linguagens artísticas 
e focar nesse encontro entre 
arte e educação. 

A intenção de expandir 
a proposta da EMIA para ao 
menos quatro polos nos extre-
mos da cidade foi anunciada 
junto ao PIAPI em uma live na 
terça, 20 de julho, na página 
do Instagram da Secretaria 
Municipal de Cultura ( @sm-
culturasp) que contou com a 
participação do Coordenador 
da Formação Cultural, Pedro 
Granato, do Coordenador Téc-
nico dos programas Piá (@

programapia_) e Vocacional 
(programavocacionaloficial), 
Miguel Prata, do Diretor da 
Escola Municipal de Iniciação 
Artística (@emiaoficial), An-
tônio Francisco e da Assessora 
de Projeto, Tainah Fagundes. 

Eles explicaram que o PIA-
PI pretende valorizar as cul-
turas no contexto da infância 
a partir de espaços de cons-
trução de afetos, reconheci-
mentos e descobertas a partir 
da experiência estética e do 
convívio social. A partir de 
um viés lúdico e pedagógico, 
o projeto contará com brin-
cadeiras, experimentações e 
convivências mediadas por 
artistas-educadores, priori-
zando o desenvolvimento da 
sensibilidade e imaginação da 
criança. 

O PIAPI pretende benefi -
ciar até 100 crianças, divididas 
em seis turmas em atividades 
ao ar livre. Essas atividades 
estão previstas para acon-
tecerem entre os meses de 
outubro e dezembro de 2021, 
tendo 8 encontros para cada 
turma. O programa fará a con-
tratação de 24 formadores e 2 
coordenadores pedagógicos. 

Divulgação/Secom

EMIA/Arquivo

•CORONAVÍRUS

A pandemia de Covid19 re-
presentou dificuldades para 
toda a sociedade. Mas, certa-
mente, aquelas famílias que 
perderam um ou mais mem-
bros para a doença vivenciaram 
a dor de forma mais intensa. 
Em muitos casos, a pessoa que 
perdeu a vida para a Covid era o 
principal ou um dos provedores 
da casa o que ainda represen-
tou o agravante de retirar a 
renda daquela família. 

Agora, famílias que tenham 
perdido ao menos um membro 
para a Covid 19 vão poder rece-
ber um benefício de R$ 1.800, 
que será pago em 6 parcelas 
mensas de R$ 300 entre os me-
ses de julho e dezembro. Mas, 
para ter direito ao benefício, é 
necessário que a família esteja 
inscrita no CadÚnico. 

No total, o programa SP 
Acolhe, desenvolvido pelo Go-
verno do Estado, vai represen-
tar um investimento de  R$ 27, 
5 milhões.

Quem está apto?
O público-alvo do SP Aco-

lhe são famílias inscritas no 
CadÚnico com renda mensal 
de até 3 salários mínimos que 
tenham perdido pelo menos 
um familiar vítima de covid-19, 
podendo ser pai, mãe, avô, 
avó, fi lho ou fi lha, desde que o 
óbito tenha ocorrido dentro do 
núcleo familiar. 

O programa considera to-
das as estruturas familiares, 
exceto a unifamiliar (uma única 
pessoa), com fi lhos de todas as 
idades. Foram considerados os 
dados atualizados no CadÚnico 
até 19 de fevereiro de 2021 e os 
óbitos registrados no Sistema 

Famílias que perderam pessoas 
para Covid19 receberão R$1.800

de Vigilância Epidemiológica 
(SIVEP-Gripe), da Secretaria 
de Estado da Saúde, até 21 de 
junho de 2021.

Canais de atendimento
Para saber se é elegível aos 

benefícios, o cidadão deve 
acessar o site oficial do pro-
grama Bolsa do Povo (www.
bolsadopovo.sp.gov.br) e usar 
o número Número de Identifi -
cação Social (NIS) para consul-
ta. As dúvidas também podem 
ser esclarecidas pela Central de 
Atendimento Bolsa do Povo: 
0800 7979 800. Por meio da 
Prodesp, o programa também 
disponibiliza o assistente virtual 
do Bolsa do Povo via Whatsa-
pp, que está em fase de teste. 
Pelo número (11) 98714-2645, 
os usuários poderão receber 
orientações online a respeito 
de todos os projetos integra-
dos. 

Os canais eletrônicos fun-
cionam 24 horas por dia, sete 
dias por semana. Em caso de 

dúvida, um colaborador estará 
disponível para personalizar 
o atendimento de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 

 Vale Gás
Além do SP Acolhe, o Goii-

verno do Estado criou o pro-
grama Vale Gás, que também 
atende famílias cadastradas no 
CadÚnico, com renda mensal 
per capita de até R$ 178, prio-
rizando famílias na extrema 
pobreza (isto é, com renda 
mensal de até R$ 89 por pes-
soa), que não recebem o Bolsa 
Família e residem em comuni-
dades e favelas, os chamados 
aglomerados subnormais, de 
acordo com defi nição do IBGE. 

Importante: o Governo do 
Estado de SP não liga ou en-
via mensagens de texto para 
solicitar informações de dados 
pessoais e nem para ativação 
de links de participação e/ou 
acesso a programas e serviços 
públicos oferecidos aos cida-
dãos.

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 

PPI 2021
Programa de Parcelamento Incentivado.

Para ajudar os contribuintes que estão em débito,  
a Prefeitura de São Paulo lança o Programa de  
Parcelamento Incentivado – PPI 2021. Um programa  
que oferece a regularização de débitos atrasados,  
como IPTU e ISS, inclusive os inscritos na Dívida  
Ativa. São diversos benefícios: até 85% de desconto  
nos juros, até 75% de desconto nas multas e até  
120 meses para pagar.

Saiba mais em:
ppi.prefeitura.sp.gov.br

De 12/07 a 29/10

https://jornalzonasul.com.br/emia-deve-ser-expandida-para-outras-regioes-da-cidade/
https://ppi.prefeitura.sp.gov.br/
https://cozywork.com.br/
https://jornalzonasul.com.br/familias-que-perderam-pessoas-para-covid-receberao-r-1-800/
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OFERTAS VÁLIDAS PARA AS LOJAS DE TANCREDO NEVES, ANCHIETA E GIOVANNI PIRELLI, DIA 23/07/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES DURANTE O PERÍODO DE PROMOÇÃO.

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

R
E

S
P

E
ITE

  A VA
G

A D
E

 E
S

TA
C

IO
N

A
M

E
N

TO
 D

E
 P

E
S

S
O

A
S

 C
O

M
 D

E
FIC

IÊ
N

C
IA

. 
LE

I M
U

N
IC

IPA
L N

º8.146, D
E

 02 D
E

 M
A

IO
 D

E
 2002.

Ofertas Válidas em

23 de Julho

MACARRÃO INSTANTÂNEO 
NISSIN LÁMEN OU TURMA 
DA MÔNICA SABORES 
PACOTE 85G

1,49R$

Cada

MOLHO DE TOMATE 
TRADICIONAL PREDILECTA
POUCH 340G

0,95R$

Cada

MILHO VERDE FUGINI
POUCH 170G

1,85R$

Cada

CREME DE LEITE PAULISTA
TP 200G

2,29R$

Cada

LEITE CONDENSADO 
SEMIDESNATADO MARAJOARA
TP 395G

3,45R$

Cada

PÃO PARA HOT DOG KIM
PACOTE 500G

4,89R$

Cada

LEITE EM PÓ PIRACANJUBA TIPOS
PACOTE 400G

9,90R$

Cada

ACHOCOLATADO EM PÓ NESCAU

11,99R$

Cada

Pacote

1,2Kg

VINHO TINTO SUAVE SAN TOMÉ
GARRAFA 1L

11,80R$

Cada

CERVEJA AMSTEL
LATA 350ML

2,59R$

Cada

REFRIGERANTE COCA-COLA
LATA 350ML

2,39R$

Cada

PEITO BOVINO RESFRIADO FRIBOI
KG

28,49R$

FRALDINHA BOVINA 
RESFRIADA FRIBOI 
KG

29,90R$

QUILO

QUILO

FILÉ DE PEITO DE FRANGO 
CONGELADO IQF SADIA  
PACOTE OU BANDEJA 1KG

12,89R$

Cada

COXINHA DA ASA DE FRANGO 
CONGELADA IQF CANÇÃO 
PACOTE 1KG

10,50R$

Cada

MEIO DA ASA DE FRANGO 
CONGELADO IQF SEARA 
PACOTE 1KG

17,89R$

Cada

LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA 

Pacote

5Kg

HAMBÚRGUER MISTO BOVINO 
E FRANGO CHULETÃO
CAIXETA 36X56G

23,90R$

Cada

STEAK DE FRANGO 
EMPANADO PERDIGÃO 
PACOTE 100G

1,45R$

Cada

APRESUNTADO FRIMESA
PÇ/KG

11,50R$

QUILO

QUEIJO MUÇARELA PARAÍSO 
PÇ/KG

25,30R$

LAVA ROUPAS LÍQUIDO 
OMO FRAGRÂNCIAS 

QUILO

Galão

5L

VASSOURA DENTRO 
E FORA ALKLIN

4,99R$

Cada

12,78
NESTE PACOTE 
O QUILO SAI POR:
R$

63,90
PACOTE:
R$

Cada

8,58
NESTE GALÃO O 
LITRO SAI POR:
R$

42,90
GALÃO:
R$

Cada

LAVA ROUPAS EM PÓ 
SURF FRAGRÂNCIAS
PACOTE:

13,77R$

Cada

R$

NESTE PACOTE 
800G SAI POR:

4,59 Pacote

2,4Kg

https://www.assai.com.br/loja/assai-tancredo-neves
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•COMÉRCIO

Prefeitura promove parcelamento 
incentivado de dívidas 2021

60% do valor dos juros, 50% da 
multa e, quando o débito não 
estiver em cobrança judicial, 
de 50% dos honorários advo-
catícios.

Já para os débitos não tri-
butários, como as multas de 
Subprefeitura, por exemplo, 
o desconto é de 85% sobre 
juros e multa e se o débito não 
estiver em execução fi scal, 75% 
dos honorários advocatícios, 
para o pagamento em parcela 
única.

Para o pagamento parcela-
do, o desconto é de 60% dos ju-
ros e multa e, quando o débito 
não estiver em execução fi scal, 
50% dos honorários advocatí-
cios. O parcelamento pode ser 
feito em até 120 vezes, desde 
que o valor mínimo da parcela 
seja de R$50,00 para pessoas 
físicas e R$ 300,00 para pessoa 
jurídica. As parcelas são corri-
gidas pela taxa SELIC e acresci-
das de juros de 1% ao mês.

O Decreto 60.357, que re-
gulamenta o Programa de 

Parcelamento Incentivado de 
2021, foi publicado no Diário 
Oficial de São Paulo no dia 
02/07 e pode acessado na 
íntegra no site http://www.le-
gislação.prefeitura.sp.gov.br.

Senha Web
Para aderir ao PPI basta 

acessar o Portal do PPI 2021 
sem qualquer necessidade de 
atendimento presencial, ape-
nas com o uso da senha web.

A Senha Web é um sistema 
parecido como uma chave ele-
trônica, com a qual você pode 
acessar diversos sistemas res-
tritos da Prefeitura. Esta chave 
também é útil para as pessoas 
que são MEI (Microempre-
endedor Individual), já que é 
necessária para emitir a Nota 
Fiscal Eletrônica.

Desde o ano passado, o 
processo de cadastramento 
e desbloqueio da senha web 
é realizado on line. Saiba mais 
em: https://sp156.prefeitu-
ra.sp.gov.br/portal/servicos/
informacao?servico=3939

•COMÉRCIO

Enquanto a Ciclovia da Rua 
Luís Góis ainda espera pela 
reanállise, por parte da CET, 
após queixas de parte da co-
munidade local, a Prefeitura 
já anuncia outras ciclovias que 
vão ser implantadas na cidade. 

Essa semana, estão sendo 
recebidas propostas de em-
presas que concorrem para 
implantar as novas faixas ex-
clusivas para bicicletas por 48 
quilômetros em vias de cone-
xão por toda a cidade. 

Na zona sul, há previsão de 
implantação em vias importan-
tes e de forte fl uxo de veículos, 
na atualidade, como Avenida 
José Maria Whitaker (Miran-
dópolis), Avenida Indianópolis 
(Planalto Paulista), Avenida 
República do Líbano (Moe-
ma), Rua Sena Madureira (Vila 
Mariana), Avenida Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira 
(Jabaquara), entre outras (veja 
lista completa ao fi nal. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade e Trans-
portes (SMT) e a Companhia 
de Engenharia Tráfego (CET) , 
as vias que receberão as novas 
estruturas cicloviárias (relação 
abaixo) foram apresentadas e 
debatidas com a sociedade por 

meio da realização de audiên-
cias públicas.  

A cidade de São Paulo já 
tem hoje a maior malha ciclo-
viária do país. São 684 km de 
extensão. A expansão da ma-
lha faz parte do Plano de Metas 
2021-2024 que prevê a criação 
de mais 300 km de novas es-
truturas cicloviárias. A Prefei-
tura informou que mantém o 
compromisso de consolidar a 
agenda da mobilidade ativa e 
do uso da bicicleta como meio 
de locomoção viável, seguro 
e saudável, acessível a toda a 
população, em todas as regiões 
de São Paulo. 

Desde o lançamento do 
Plano Cicloviário, em dezembro 
de 2019, foram entregues 181 
km de novas vias para ciclistas. 
Também foram requalifi cados 
321 km da malha existente, 
com a troca do pavimento e a 
implantação do novo padrão 
de sinalização, com aplicação 
da tinta vermelha na aproxi-
mação com os cruzamentos, 
além da instalação de tachões 
a cada metro, para aumentar a 
segurança dos ciclistas.

ENDEREÇOS
Confi ra abaixo a lista com-

pleta dos locais em que as 

estruturas cicloviárias serão 
implantadas:

- Viaduto Bresser 
- Armando de Arruda Pe-

reira 
- José Maria Whitaker 
- Carlos Caldeira Filho 
- República do Líbano 
- Radial Leste Rui Barbosa  
- Treze de Maio 
- Av. Indianópolis 
- D. Pedro I 
- Alberto Zagottis 
- Educador Paulo Freire 
- Nações Unidas I
- João Batista Conti 
- Nações Unidas II 
- Miguel Yunes 
- Nagib Farah Maluf 
- Viaduto Itinguçu 
- Jacu-Pêssego 
- Sena Madureira 
- Sangirardi / Dona Avelina
- Raimundo P. Magalhães 
- Ponte Cidade Universitária 
- Ponte Jaguaré 
- Av. Jaguaré 
- Campo de Bagatelli 
- Dr. Abraão Ribeiro 
- Gastão Vidigal 
- Ponte Freguesia do Ó 
- Alvarenga 
- Av. Mutinga 
- Ordem e Progresso 
- Tiradentes/Santos Dumont

Sena Madureira, Whitaker e
 Indianópolis estão na lista de 
ruas que receberão ciclovias

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 

Já está valendo o PPI - Pro-
grama de Parcelamento de 
Dívidas 2021 da Prefeitura, 
que  permite aos contribuin-
tes paulistanos regularizarem 
os débitos com o município 
com descontos signifi cativos 
de juros e multas – podem ser 
incluídos débitos atrasados 
de IPTU e ISS, entre outros, 
inclusive os inscritos em Dívida 
Ativa, até 31/12/2020.

O ingresso no PPI deve ser 
feito pela internet, no ende-
reço ppi.prefeitura.sp.gov.br, 
até o dia 29 de outubro.

A ação contempla inclusive 
os atrasos que estejam protes-
tados ou em cobrança judicial 
(execução fi scal).

Não poderão ser incluídos 
no PPI 2021 as multas ambien-
tais, contratuais, saldos de 
parcelamentos administrados 
pela Secretaria da Fazenda 
(exceto aqueles celebrados 
com fundamento no artigo 1º 
da Lei 14256/06) e débitos do 
Simples Nacional.

Descontos
Para os débitos tributá-

rios (ISS, IPTU, ITBI, taxas) o 
desconto é de 85% dos juros 
de mora e de 75% da multa e 
se o débito ainda não estiver 
em cobrança judicial, 75% dos 
honorários advocatícios na 
hipótese de pagamento em 
parcela única. Em caso de par-
celamento, o desconto é de 
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•GASTRONOMIA

Restaurante do Mac promove
harmonização de tapas e vinhos

sócio e Chef Marcelo Corrêa 
Bastos, traz para o terraço os 
sabores de todos os cantos do 
país, utilizando ingredientes 
nacionais, temperos e apre-
sentações únicas.

Em 2018, o Vista Restauran-
te ganhou 3 prêmios pela Veja 
Comer & Beber: – melhor res-
taurante brasileiro; – melhor 
restauranteur – Leo Sanchez; 
– estreia do ano.

O Restaurante Vista sem-

pre promove eventos, como  
a harmonização de vinhos e 
tapas que acontece no próxi-
mo dia 29 de julho. Guiada pelo 
sommelier @digaocachate, a 
harmonização será feita em 
seis etapas e é preciso fazer 
reservas pelo WhatsApp: (11) 
97382-7261 ou Telefone: (11) 
2658-3188.

O Restaurante e o Café 
ficam na Av. Pedro Álvares 
Cabral, 1301 - Vila Mariana. 

Uma das boas pedidas para 
quem busca lazer e boa comi-
da é visitar o complexo Vista 
- Café e Restaurante - que 
funcionam junto ao Museu de 
Arte Contemporânea - MAC 
Ibirapuera, na região da Vila 
Mariana.

Com vista para o parque 
e mesas ao ar livre, o Vista 
Café tem  cardápio desenvol-
vido pelo Chef Marcelo Corrêa 
Bastos, o Vista Café está em 
constante transformação para 
garantir ingredientes frescos, 
muitos deles orgânicos, e sem 
desperdício.

Opções de comidinhas e 
cafés também estão sempre a 
postos, perfeitos para um café 
da manhã ou uma parada no 
meio da tarde.

Na varanda externa, ca-
chorros são bem-vindos a qual-
quer hora do dia.

No Vista Restaurante, o 
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https://jornalzonasul.com.br/restaurante-em-museu-vai-promover-harmonizacao-de-vinhos-e-tapas/
https://gattofiga.accon.app/menu
https://jornalzonasul.com.br/prefeitura-da-descontos-para-pagamento-de-dividas/
https://jornalzonasul.com.br/sena-madureira-whitaker-e-indianopolis-terao-ciclovias/
https://jornalzonasul.com.br
https://wa.me//5511999017406
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Casas de repousoOdontologia

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

CONTRATA-SE
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO

Com Experiência. 

Para trabalhar na região da Praça da Árvore

INFORMAÇÕES:

(11) 95430-8195
(11) 2640-3660

EMPREGOS

•ESTÉTICA

A micose nas unhas dos pés 
são mais comuns do que as pes-
soas imaginam. Podem também 
atingir as mãos, mas são mais 
comuns nos pés porque o uso 
constante de sapatos e meias, 
aliado ao suor, provocam um 
ambiente propício à proliferação 
de fungos: escuro, úmido. 

Interessante apontar que 
muitas pessoas sequer sabem 
que têm as unhas afetadas por 
esse problema, que tecnicamen-
te tem o nome de onicomicose. 
O aspecto manchado das unhas 
nem sempre são reconhecidos 
como problema e podem se 
agravar, com descolamento das 
unhas, surgimento de unhas en-
cravadas ou espessamento das 
unhas, que fi cam muito grossas 
e difíceis de serem cortadas. 

“Esse quadro é ainda mais 
comum em pessoas idosas, que 
passam também a enfrentar difi -
culdades em se curvar para fazer 
o corte correto, o tratamento das 
unhas”, explica a podóloga Maria 
Célia Silva. que atende no salão 
Cut&Color, na região da Praça 
da Árvore. 

Ela explica que há diversos 
tratamentos modernos para aca-
bar com a micose das unhas. “O 
ideal é desenvolver um acompa-
nhamento da situação, para evi-
tar que o problema retorne e dei-
xar as unhas bonitas e saudáveis 

novamente”, diz. “E para pesso-
as idosas esse tratamento ganha 
ainda mais importância para 
evitar desconforto e garantir 
conforto cotidiano”, completa. 

A l é m  d o  a t e n d i m e n t o 
para casos de onicomicoses, 
Celia ainda atende pés diabé-
ticos, unhas encravadas, ca-
losidades, pele ressecada... 

“A podóloga Maria Célia Silva 
atende com horário marcado e 
seguindo todos os procedimen-
tos necessários em atendimen-
tos de saúde”, explica a profi ssio-
nal Michelle Ceródio que, ao lado 
da sócia Rosemary Inoki dirige a 
Cut&Color.

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.

Micoses são comuns 
em unhas dos pés 

• SAÚDE

Justiça determina volta de repasses
federais ao Hospital São Paulo

temente junto ao Ministério 
da Saúde, ao Ministério da 
Educação e à Advocacia-Geral 
da União para o restabeleci-
mento dos recursos por meio 
de conciliação no âmbito do 
Governo Federal, consideran-
do a importância do Rehuf 
para as ações de natureza 
acadêmico-assistencial no 
Hospital Universitário, cons-
tituído pelo HSP/HU Unifesp 
e pelo HU-2, na rede federal 
de educação superior, na ci-
ência, tecnologia, inovação, 
e na educação e assistência 
em saúde.

No ano de 2018, o MPF 
ingressou com a Ação Ci-
v i l  P ú b l i c a  n º  5 0 0 3 7 7 7 -
86.2018.4.03.6100 contra o 
Ministério da Saúde, e em 
defesa das ações de ensino, 
pesquisa, extensão e assistên-
cia à saúde para a população, 

tendo em vista a suspensão 
ilegal dos repasses do Rehuf. 
Em 2020, o pedido de liminar 
foi concedido na segunda 
instância e, após recursos, foi 
determinado o cumprimento 
da decisão pelo Ministério da 
Saúde, liberando os valores 
correspondentes ao ano de 
2017.

A sentença judicial divul-
gada na semana passada, 
garantindo a procedência da 
ação do MPF referente aos 
anos 2018 e 2019, é de suma 
importância para a instituição 
e para o HSP/HU/HU2 Unifesp, 
notadamente neste momento 
em que toda a nossa comu-
nidade está mobilizada nas 
ações de enfrentamento da 
pandemia da covid-19. Obter 
o restabelecimento do Rehuf, 
da legalidade e da segurança 
jurídica do nosso complexo 

hospitalar universitário é um 
direito que proporcionará 
melhores condições no fun-
cionamento, na estrutura 
acadêmico-assistencial para o 
ensino, a pesquisa, a extensão 
e a assistência à população.

Sobre o Rehuf
Os recursos do Rehuf, des-

de sua criação em 2010, são 
de fundamental importância 
para os hospitais universi-
tários federais, dentre eles 
o HSP/HU Unifesp, sendo 
aplicados no fortalecimento 
da estrutura acadêmico-assis-
tencial, no ensino, na pesquisa 
e na extensão universitária, 
como previsto no Decreto 
nº 7082/2010, além de ser 
imprescindível para o apoio 
aos programas de residências 
médica e multiprofi ssional..

Fonte: 
Unifesp

A partir da ação civil públi-
ca proposta pelo Ministério 
Público Federal (MPF), a 2ª 
Vara Cível da Justiça Federal 
proferiu sentença, em 14 de 
julho de 2021, garantindo ao 
Hospital São Paulo, Hospi-
tal Universitário da Unifesp 
(HSP/HU Unifesp), de forma 
definitiva, a retomada do 
recebimento dos recursos do 
Programa Nacional de Rees-
truturação dos Hospitais Uni-
versitários Federais (Rehuf), 
bloqueados pelo Ministério 
da Saúde no ano de 2017.

Na sentença, foi reconhe-
cida a ilegalidade da suspen-
são do Rehuf em 2017 e o 
direito do Complexo Hospi-
talar Universitário da Unifesp 
(HSP/HU/HU2 Unifesp), inte-
grante do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a receber os 
recursos de 2017 (que haviam 
sido liberados por meio de 
liminar) e dos anos seguintes, 
conforme previsto na legis-
lação do programa federal. 
Foi determinada a imediata 
reinclusão do HSP/HU/HU2 
Unifesp no Programa Rehuf, 
assim como o repasse, no 
prazo de 15 dias, dos recursos 
públicos correspondentes aos 
exercícios fi nanceiros de 2018 
e 2019, que totalizam o valor 
de R$ 55,3 milhões de reais do 
Programa Rehuf e da Portaria 
MS nº 1.929/2010. A decisão 
judicial está sujeita a recurso 
por parte do Ministério da 
Saúde.

Desde que houve a sus-
pensão do Rehuf, em 2017, 
a Unifesp vem atuando for-

https://jornalzonasul.com.br/justica-determina-volta-de-repasses-federais-a-hospitais-da-unifesp/
https://jornalzonasul.com.br/micoses-sao-comuns-em-unhas-dos-pes/
https://wa.me//5511954308195
http:s//wa.me//5511971372147
https://pt-br.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes/
http://www.prosangue.sp.gov.br/doacao/agende.html
https://www.casaderepousoadonai.com.br/
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A seleção brasileira de fu-
tebol feminino estreou com 
goleada de 5  a 0 contra a 
China, na Olimpíada de Tóquio 
(Japão), na manhã de quarta-
-feira (21). Após o triunfo no 
estádio de Miyagi, na cidade 
de Rifu, as brasileiras garanti-
ram os três primeiros pontos 
do Grupo F.

E quem curte futebol fe-
minino conhece - ou precisa 
conhecer - o trabalho do Cen-
tro Olímpico de Treinamento 
e Pesquisa (COTp), localizado 
na divisa entre Moema e Vila 
Clementino. Isso porque o 
futebol feminino de base do 
COTP é referência no país. 
Além dos diversos títulos inter-
nacionais e histórias incríveis 
, muitas atletas que saíram 
dos nossos campos repre-
sentaram grandes clubes e 
também a seleção! Uma delas 
é a Debinha, que joga como 
atacante e meia e foi uma das 
que marcou gol contra a China 
na estreia olímpica da nossa 
seleção. Atualmente, joga no 
North Carolina Courage, dos 
Estados Unidos. Ela teve uma 
passagem como jogadora nos 
campos do COTP e está em 
Tóquio representando o Brasil.

A atleta já conquistou o 4º 
lugar nas Olimpíadas de 2016 
com a Seleção Brasileira, a 
Copa América de 2018, além 
do um Campeonato da Liga 
Americana em 2018.

As meninas que sonham 
em fazer parte do Centro Olím-
pico e, quem sabe, representar 
a Seleção, podem participar 

das peneiras que acontecem 
ao longo do ano.

Valorização
O Centro Olímpico de Trei-

namento e Pesquisa (COTP) 
trabalha para valorizar o fute-
bol feminino. Hoje, é o único 
equipamento com equipe Sub-
11 do país em que as meninas 
treinam de graça. O trabalho 
desenvolvido também tornou 
as categorias Sub-13 e Sub-15 
referência nacional no futebol 
feminino mantido com recur-
sos públicos.

O futebol do Centro Olím-
pico existe há quase uma dé-
cada e mais de 500 meninas 
passaram pelo projeto, que é 
reconhecido dentro e fora do 
país. Mais de 80 atletas foram 
convocadas para Seleção Bra-
sileira. Entre elas, Maria Edu-
arda, Ravena Araújo e Raissa 

Ferreira e Gabriella Soares, que 
hoje fazem parte do time Sub-
15 do COTP. O técnico Lucas 
Piccinato, que comanda o time 
de futebol feminino Sub-17 
do São Paulo, e Arthur Elias, 
comandante do time do Co-
rinthians, já se enfrentaram na 
final do Campeonato Paulista 
Sub-17  e ambos tiveram pas-
sagens pelo Centro Olímpico.

Em 2018, o COTP fez uma 
parceria com a equipe do São 
Paulo F.C. na categoria Sub-17. 
O sucesso foi tão grande que o 
Tricolor Paulista resolveu mon-
tar um elenco só com essas 
meninas e levou as jogadoras 
do Centro Olímpico e a comis-
são técnica para o Morumbi.

O Centro Olímpico fica na 
Rua Pedro de Toledo, 1651 - ao 
lado da estação AACD Servidor 
da Linha 5 - Lilás, do metrô.

•ESPORTES

Futebol feminino: sucesso tem 
história na Vila Clementino

•SOLIDARIEDADE

Esse ano, o inverno está 
bem rigoroso e as baixas tem-
peraturas já estão provocan-
do a morte de pessoas que 
estão em situação de rua na 
capital. Para tornar o cenário 
ainda mais triste, a pandemia 
ainda representou o aumento 
dessa população, com muitas 
famílias inteiras deixando suas 
casas por não poderem ban-
car o pagamento de aluguel. 
Pontos como os baixos do 
viaduto Onze de Junho, na Vila 
Mariana, paradas de ônibus na 
região da Conceição, marqui-
ses de prédios comerciais na 
região da Saúde estão lotadas 
de barracas e colchões onde 
famílias inteiras e pessoas sozi-
nhas tentam se abrigar do frio. 

Várias entidades estão 
mobilizadas para entregar 
doações de agasalhos e co-

Quer contribuir com cobertores e agasalhos 
para pessoas de rua? Saiba onde doar

bertores para pessoas de rua 
e instituições que atendem 
famílias carentes. 

Se quiser e puder contri-
buir, uma dica é levar as do-
ações a qualquer estação de 
metrô, trem ou terminal de 
ônibus. No total, são quase 
200 endereços CPTM, Metrô, 
EMTU e das concessionárias 
ViaQuatro e ViaMobilidade 
participando do projeto.

As doações recebidas são 
destinadas a entidades sociais, 
centros de acolhida e pessoas 
em situação de rua em todos 
os municípios do Estado de 
São Paulo. As caixas de arreca-
dação podem ser encontradas 
próximas às catracas de acesso

Outra opção é entregar no  
Shopping Campo Limpo, na 
zona sul, que aderiu à campa-
nha Ruas Solidárias, do Insti-

tuto Iris, e está arrecadando 
agasalhos e cobertores para 
ajudar pessoas em situação 
de rua.  São dois os pontos 
de coleta dentro do empreen-
dimento: em frente ao Extra 
Supermercado e em frente ao 
Rei do Matte.   

Já a Campanha do Agasal-
ho da Cruz Vermelha São Pau-
lo está um pouco diferente 
por conta do impacto social 
da pandemia. Além de agasal-
hos e cobertores, estamos 
recebendo também kits de 
higiene, produtos de limpeza 
e alimentos que serão doados 
às famílias necessitadas. 

Para saber os endereços 
dos pontos de coleta, que 
estão por toda zona sul e 
em outras regiões da cidade, 
acesse: aquecesp.org.br
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https://jornalzonasul.com.br/futebol-feminino-tem-trajetoria-na-vila-clementino/
https://jornalzonasul.com.br/saiba-onde-doar-cobertores-e-agasalhos-na-zona-sul/
https://wa.me/5511977000395
https://wa.me//551155558659

