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Casa das Rosas, no Paraíso, tem 
horário e capacidade de visitação 
ampliados, com novas exposições
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Atletas paralímpicos treinaram 
em “bolha” no Jabaquara

No dia 24, começam os 

Jogos Paralímpicos de To-

quio 2020 e a delegação 

brasileira novamente é uma 

das mais fortes - a expec-

tativa é de que fi que entre 

as dez primeiras nações no 

quadro de medalhas. Mas, 

treinar durante a pande-

mia não foi nada fácil: os 

atletas tomaram diversos 

cuidados e se isolaram no 

Centro Paralímpico Brasilei-

ro, que fi ca junto à Rodovia 

dos Imigrantes. Lá também 

foram vacinados e treinaram 

as mais diferentes modali-

dades olímpicas.  P����� 6
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Estrutura metálica com mais de 
400 toneladas cai sobre o Rio 
Pinheiros na estação Santo Amaro

Veja 
ofertas na 

página 6

Vila Mariana ganha UPA 24 horas
Em 2015, a Prefeitura 

anunciou que a Vila Maria-
na ganharia uma Unidade 
de Pronto Atendimento 24 
horas, com infraestrutura 
completa e equipamentos 
modernos, já no ano se-
guinte. Mas, a obra fi cou 
paralisada pela falta de 
recursos até 2019, quando 
foi fi nalmente retomada. 
Essa semana, a nova UPA 
iniciou suas operações, 
com 386 profissionais e  
serviços raio-X, eletrocar-
diografia, laboratório de 
exames e leitos de ob-
servação (adulto e infan-
til). A UPA Vila Mariana 
ocupava um espaço físi-
co no Hospital São Pau-
lo, mas agora está nesse 
novo prédio, na rua Diogo 
de Faria, 609. P����� 2
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•SAÚDE

Uma imensa estrutura me-
tálica caiu sobre o Rio Pinheiros  
na terça, 17, deixando feridos 
dois operários que trabalhavam 
no local. A obra está em anda-
mento desde janeiro de 2020 
e representa ampliação das 
plataformas de embarque da 
Estação Santo Amaro, da linha 
5 - Lilás do metrô. As estruturas 
sustentavam uma futura exten-
são das plataformas. 

Segundo a Prefeitura, a 
Defesa Civil de M´Boi Mirim 
interditou preventivamente a 
ponte de metal que despen-
cou na obra de extensão da 
plataforma de embarque e de-
sembarque de passageiro para 
acesso à estação Santo Amaro 
do Metrô. Também foi deter-
minado o desvio da ciclovia do 
Rio Pinheiros para garantir a 
segurança dos ciclistas - alguns 
usuários da pista têm reclama-
do da falta de sinalização no 
local do acidente. A engenheira 
e os agentes vistores da Sub-
prefeitura foram acionados, e 
ratifi caram a ação, por meio do 
auto de interdição.  

A obra
A primeira estrutura metá-

lica foi içada no local há seis 
meses, em 14 de fevereiro. 
Depois, em julho pasado, uma 
nova passarela se juntou à es-
trutura já existente ampliando 
a largura da área de circulação 
dos passageiros na plataforma 
em sete metros ao longo de 
toda sua extensão. 

Para a Via Mobilidade, con-
cessionária responsável pela 
operação da Linha Lilás e tam-
bém pela obra de ampliação da 
estação Santo Amaro, o fecha-
mento da estrutura suspensa é 
um marco da requalifi cação da 
estação, que até agora seguia 
rigorosamente dentro do cro-
nograma previsto. O objetivo 
das obras é proporcionar mais 

conforto e segurança para 
quem embarca e desembarca 
no local. 

A estrutura metálica tem 
201 metros de comprimento, 
pesa 420 toneladas e ficaria 
suspensa sobre o rio a uma 
altura de 17,5 metros. No to-
tal, são 8 módulos montados 
sobre o rio, sendo quatro em 
cada margem, sustentados por 
pilares em formato de “V”. A 
passarela que caiu foi a do lado 
sul e está prevista a construção 
de uma passarela idêntica do 
lado norte. 

Histórico
As obras de melhoria do 

espaço tiveram início em 25 de 
janeiro de 2020, como parte 
do contrato de concessão da 
Linha 5-Lilás e consistem na 
ampliação da área de trans-
ferência que liga a estação à 
Linha 9-Esmeralda da CPTM e 
na construção de plataformas 
auxiliares. No total, serão cons-
truídos 4.000 m² de novas áreas 
de circulação. 

Ao final, a estação conta-
rá ainda com um novo con-
junto de bilheterias e com a 
substituição dos bloqueios de 
integração por câmeras de 
contagem, compatíveis com os 
já existentes. Além da amplia-
ção das plataformas e área de 

transferência, serão instalados 
4 elevadores e 8 escadas ro-
lantes. A conclusão do projeto 
estava programada para o fi nal 
de janeiro de 2022. 

Ciclovia também 
funciona à noite

Desde terça (17), a Ciclovia 
Novo Rio Pinheiros passará 
a funcionar até a meia-noite 
no trecho iluminado entre a 
região da Ponte Estaiada e da 
Ponte do Jaguaré, com entrada 
permitida das 5h30 às 23 horas. 
O novo horário é um projeto pi-
loto, com duração de aproxima-
damente 30 dias, para entender 
o perfi l do público que pedala 
no período noturno e fazer as 
adaptações necessárias. 

Para os ciclistas que irão 
frequentar a Ciclovia após as 
18h30, antes do primeiro aces-
so, será necessário preencher 
um cadastroemcicloamigos.
com.br/. Ao fi nal do preenchi-
mento, será gerado um cartão 
de acesso em arquivo PDF, que 
poderá ser impresso ou salvo 
em qualquer dispositivo móvel, 
e deverá ser apresentado na 
entrada. Nesse horário, e até às 
23h, o acesso poderá ser feito 
somente pela Passarela Parque 
do Povo, Passarela da estação 
Vila Olímpia e Ponte Cidade 
Universitária.

•TRANSPORTES

Estrutura metálica despenca em obra 
na Estação Santo Amaro do metrô 
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Imagem de arquivo mostra  estrutura metálica sobre a qual foi 
instalada plataforma que desabou sobre o Rio Pinheiros
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Em 6 de agosto de 2015, 
o jornal São Paulo Zona Sul 
anunciava: “Vila Mariana terá 
UPA 24 horas em 2016”. A re-
portagem já mostrava a obra 
em andamento, com previsão 
de conclusão para dali um 
ano, previsão da Prefeitura, 
referendada pelo Ministério 
da Saúde. Mas, o envio de 
recursos foi interrompido e 
já no ano seguinte as obras 
foram paralisadas e o canteiro 
foi tomado pelo mato. Só em 
agosto de 2019, a boa notí-
cia voltaria: “Obras de UPA 
abandonada na Vila Mariana 
serão retomadas”, anunciava 
o SPZS. 

Essa semana, a UPA com 
capacidade para atender até 
600 pessoas por dia - ou 25 
por hora, já que a unidade 
funciona diuturnamente - - em 
suas 78 salas. São consultó-
rios, salas de avaliação de 
risco, serviço social, posto de 
enfermagem, sala de aplica-
ção de medicamentos, sala 
de internação, recepção, salas 
de espera, vestiário, entre 
outros. 

A obra acabou sendo con-
cluída com recursos da prór-
pia prefeitura em contraparti-
da aos investimentos do Ban-
co Interamericano de Desen-
volvimento (BID), como parte 
do programa Avança Saúde 
SP. O investimento total foi 
de R$ 9.086.913,65. Desse 
valor, R$ 5.905.206,15 foram 
destinados à construção do 
prédio e R$ 3.181.707,50 para 
a aquisição de equipamentos 
médicos e mobiliários. O cus-

teio mensal da UPA é de R$ 
3.912.045,73. 

Segundo o prefeito Ricar-
do Nunes, para uma estrutura 
como essa, é preciso uma 
equipe muito forte para fazer 
a coordenação do serviço e 
colocar a unidade em fun-
cionamento. “Vai favorecer 
muito a população aqui da 
região”, afi rmou. 

Para o secretário municipal 
da Saúde, Edson Aparecido, a 
UPA Vila Mariana é importan-
te para reforçar a estrutura 
de saúde da cidade. “A UPA 
fi ca entre as Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), que fazem 
o atendimento primário da 
população, e os nossos equi-
pamentos hospitalares. Nos 
próximos dois anos teremos 
mais 13 UPAs na cidade, tota-
lizando 28. É uma verdadeira 
revolução sob o ponto de vis-
ta da estruturação do sistema 
de saúde. Sem falarmos da 
ampliação da rede hospitalar 
durante a pandemia. Foram 

dez novos hospitais”, disse. 
A unidade oferece os ser-

viços raio-X, eletrocardiogra-
fi a, laboratório de exames e 
leitos de observação (adulto 
e infantil) a fim de prestar 
atendimento qualifi cado aos 
pacientes acometidos por 
quadros agudos de natureza 
clínica e a primeira interven-
ção para os casos cirúrgicos e 
de trauma. No local é possível 
estabilizar os pacientes e reali-
zar a investigação diagnóstica 
inicial para defi nir a conduta 
necessária para cada caso. É 
possível manter o paciente 
em observação, por até 24 ho-
ras, para elucidação diagnós-
tica ou estabilização clínica. 

O equipamento integra 
a Rede de Atenção às Ur-
gências, que concentra os 
atendimentos de saúde de 
complexidade intermediária. 
Faz parte de um grupo orga-
nizado em conjunto com a 
atenção básica, hospitalar e 
domiciliar na cidade.  

Depois de anos como obra abandonada, 
UPA 24h é inaugurada na Vila Mariana 
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A vacinação contra a Covid-19 avança na cidade de São Paulo.   

Mas é preciso manter os cuidados. Se você apresentar sintomas 

como: tosse, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, febre, calafrios, 

perda de olfato e perda de paladar, procure imediatamente   

a Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa ou trabalho.
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Anteriormente, a UPA Vila 
Mariana ocupava um espaço 
físico no Hospital São Paulo, 
na rua Napoleão de Barros. 
Com a nova construção, pas-
sa a atender em um imóvel 
próprio, na rua Diogo de Fa-
ria, 609. Com a mudança e 
ampliação, ganha mais 115 
profi ssionais, totalizando 386 
funcionários e será gerencia-
da pela Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da 
Medicina (SPDM). 

Avança Saúde SP 
A capital tem atualmente 

92 obras em andamento, 30 
concluídas e a contratação de 
nove obras a serem licitadas 
em agosto. Os recursos tam-
bém são direcionados para os 
instrumentos de ampliação da 
capacidade de gestão, incen-
tivo à implantação de novas 
ferramentas de tecnologia e 
capacitação dos profi ssionais 
de saúde. 

O investimento total no 
programa Avança Saúde SP 
é de US$ 200 milhões (cerca 
de R$ 1 bilhão), dos quais US$ 
100 milhões (R$ 500 milhões) 
fi nanciados junto ao BID e o 
restante como contrapartida 
da Prefeitura de São Paulo.  

O Avança Saúde SP é um 
programa de reestruturação 
e requalificação das redes 
assistenciais da cidade de São 
Paulo que tem como objetivo 
ampliar a oferta, melhorar as 
condições de acesso e apri-
morar a qualidade de serviços 
municipais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) para a popu-
lação. 
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CONHEÇA O DECORADO 
mais inteligente de São Paulo com 
automação por comando de voz. 
Experimente.

AF-Anuncio_Jn_ZonaSul_296x510.indd   1 18/08/21   11:11
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No Paraíso, Casa das Rosas amplia 
horário e capacidade de visitação

A Rede de Museus-Casas 
Literários de São Paulo, pro-
grama da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do 
Governo do Estado de São 
Paulo gerenciado pela Poiesis, 
aumentaram a capacidade de 
público e ampliaram horário 
de visitação desde 17 de agos-
to. A rede é composta pelos 
museus Casa das Rosas, Casa 
Guilherme de Almeida e Casa 
Mário de Andrade. 

Os dias de visitação voltam 
a ser aqueles do funciona-
mento dos museus antes da 
pandemia, de terça a domingo, 
das 10h às 18h.  Localizada na 
região do Paraíso, a Casa das 
Rosas receberá até 15 visi-
tantes por hora. Visitas ape-
nas por agendamento no site 
casadasrosas.org.br.

Programação
Até o dia 29 de agosto, 

o público que visitar a Casa 
das Rosas encontrará a expo-
sição Coestelário. A mostra 
é uma homenagem às vidas 
abreviadas pela pandemia em 
2020. Por meio de “lápides” 
de poesia visual, ao modo das 
antigas estelas funerárias, que 
davam voz e imagem à pessoa 
querida que partiu, a mostra 
apresenta 70 estelas, em que 
o epigrama funerário se funde 
à imagem, num jogo de cons-
telações. 

A exposição, que conta 
com o apoio Companhia das 
Letras e da Artmosphère, re-
úne 70 poemas visuais criados 
pelo poeta Guilherme Gon-
tijo Flores em parceria com 
o ilustrador Daniel Kondo. 
Aldir Blanc, Moraes Moreira, 
Olga Savary, Zuza Homem 
de Melo, Quino, Chica Xavier, 
Maria Alice Vergueiro e Aritana 
Yawalpit são alguns dos home-
nageados da exposição. 

Os visitantes ainda pode-
rão apreciar a exposição de 
longa duração “Estrutura ex-
plodida - vidobra de Haroldo 
de Campos” e conhecer ou 
rever o belo imóvel do museu, 
da década de 1930, quando 
o casarão no estilo clássico 
francês foi projetado pelo 
arquiteto Ramos de Azevedo, 
onde seus herdeiros viveram 
até os anos 1980.

Serviço: 
Exposição  Coestelário 
Artistas: Guilherme Gontijo 

Flores e Daniel Kondo . Cura-
doria: Luiz Gustavo Carvalho. 
Em exibição até o dia 29 de 
agosto . Classificação indica-
tiva: livre 

Exposição: Estrutura ex-
plodida - vidobra de Haroldo 
de Campos. Longa duração. 
Classifi cação indicativa: livre 

A Casa das Rosas - Espaço 
Haroldo de Campos de Poesia 

e Literatura fica na Avenida 
Paulista, 37 - Paraíso próximo 
à estação Brigadeiro do metrô. 
Telefones: (11) 3285-6986 e 
3288-9447. Entrada gratuita 
Site: www.casadasrosas.org.br.

O espaço
A Casa das Rosas - Espaço 

Haroldo de Campos é um mu-
seu dedicado à poesia, à litera-
tura, à cultura e à preservação 
do acervo bibliográfico do 
poeta paulistano Haroldo de 
Campos, um dos criadores do 
movimento da poesia concreta 
na década de 1950. 

Localizada em uma das 
avenidas mais importantes da 
cidade de São Paulo, a Aveni-
da Paulista, o espaço realiza 
intensa programação de ativi-
dades gratuitas, como ofi cinas 
de criação e crítica literárias, 
palestras, ciclos de debates, 
exposições, apresentações 
literárias e musicais, saraus, 
lançamentos de livros, per-
formances e apresentações 
teatrais. 

O museu está instalado 
em um imponente casarão, 
construído em 1935 pelo es-
critório Ramos de Azevedo, 
que na época já tinha projeta-
do e executado importantes 
edifícios na cidade, como a 
Pinacoteca do Estado, o Te-
atro Municipal e o Mercado 
Público de São Paulo.

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

•CULTURA

•ARTIGO

A Lei Geral de Proteção 
de Dados, mais conhecida 
como LGPD, foi promulgada 
em 14/08/2018 nº 13.709. Trata-
-se de uma lei com o objetivo 
específi co de proteger dados 
e informações das pessoas fí-
sicas ou jurídicas armazenadas 
em uma determinada base.

A partir de 1º de agosto 
deste ano, passou a valer a 
aplicação de multa para as 
empresas que descumprirem 
a referida lei e fi carão sujeitas 
a sanções administrativas pelo 
órgão fi scalizador chamado Au-
toridade Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD).

A ANPD poderá aplicar ad-
vertência, multa simples ou di-
ária, de até 2% do faturamento 
e limitada a R$ 50 milhões por 
infração, e bloqueio ou elimina-
ção dos dados pessoais a que 
se refere à infração.

São consideradas para o 
cumprimento da LGPD todas as 
pessoas físicas ou jurídicas que 
realizam a coleta e tratamento 
de dados cadastrais dentro do 
Brasil com o objetivo de forne-
cer bens e serviços. 

Seja pequena ou grande 
empresa, é necessário que haja 
cuidados na coleta e tratamen-
to de dados pessoais dos clien-
tes e parceiros. As exigências 

LGPD e a aplicação de multas
valem tanto para as lojas físicas 
quanto para as virtuais.

Para se adequar precisa 
ocorrer uma mudança na ma-
neira como atua em relação 
à coleta e ao tratamento de 
dados pessoais dos clientes, 
fornecedores e parceiros, que, 
independentemente do porte 
e do segmento, necessita de 
uma restruturação no depar-
tamento de TI, de contratos e 
cadastro.

Alguns investimentos po-
dem ser necessários depen-
dendo da quantidade de dados 
tratados e da importância desta 
atividade para a estratégia de 
negócio da empresa.

Recentemente ocorreu uma 
primeira decisão judicial da 
Comarca de Montenegro/MG 
para aplicação da LGPD em que 
uma empresa que foi obrigada 
a implementar a referida lei 
sob pena de multa diária. Isso 
deve ser analisado como um 
importante alerta para as em-
presas que ainda não iniciaram 
seus processos de adequação 
à LGPD, sobretudo em razão 
da vigência das sanções admi-
nistrativas que está em vigor.

As empresas precisam cons-
cientizar que somente estabele-
cer uma política de privacidade 
e colocar um aviso de cookies 

no site, não é sufi ciente para o 
cumprimento legal, é preciso 
implementar uma série de ou-
tras ações para que o programa 
de LGPD fique realmente em 
conformidade com a legislação 
vigente, sejam eles contratuais 
através de uma consultoria 
jurídica como também uma 
empresa especializada em TI 
para proteger efetivamente 
os dados armazenados em sua 
base, assegurando assim a pro-
teção efetiva que a lei defende.

* Thiago Massicano, 
especialista em Direito 

Empresarial e do Consumidor, 
é diretor da Massicano 

Advogados. Acompanhe 
outras informações sobre o 

Direito Empresarial e do 
Consumidor no site 

www.massicano.adv.br, que 
é atualizado semanalmente
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www.facebook.com/jornalspzonasul
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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

* Por Thiago Massicano

https://jornalzonasul.com.br/casa-das-rosas-amplia-horario-e-capacidade-de-visitacao/
https://gattofiga.accon.app/menu
https://jornalzonasul.com.br/lgpd-e-a-aplicacao-de-multas/
https://jornalzonasul.com.br/sobre/
http://https//wa.me//5511971372147
http://casaderepousoadonai.com.br
https://pt-br.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes/
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SOBRADO JD. 
AEROPORTO

RUA TRANQUILA - SÓ CASAS BOAS
Altos: 3 Dorms, Armários Embutidos, Suíte, 

BanHEIRO. Social, Boa Sala

Lavabo, Enorme Sala De Almoço, Copa, Cozinha, Dep. 
Empreg, Churrasqueira, Entrada Isolada, Duas Vagas 
Cobertas, Portão Automático, preço de ocasião - 

Negócio da China
PLANALTO IMÓVEIS -  AV. JABAQUARA, 2620

COM NORAIR

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 Com 

Portão Automático Aquecimento Solar, Cercas Elé-
tricas. Para Ver: R. Barros Brotero, 48 

 (Ver Por Fora)  - Sábado Das 13h às 15h - 
ACEITO IMÓVEL/ CARRO DE MENOR VALOR
PLANALTO IMÓVEIS -  AV. JABAQUARA, 2620

COM NORAIR

FONE:  2276-7676
CEL. 99169-6819

IMÓVEIS

SALAS COMERCIAIS
ALUGAM-SE - C/44m2

Bairro Colônia Paulista 
Localizadas na Estrada da Barragem, 359

(11) 9 6481-9979
Com Jailson

Imóveis

R: Getúlio Vargas Filho, 348
(metrô Jabaquara) 
Site: www.onix2007.com
e-mail: onix.imoveis@ig.com.br

5588-3366
5588-4423

99984-7823

Onix

RESPEITO E 

HONESTIDADE

SEDE
PRÓPRIA

LINDO
Apartamento 

só R$ 420 MIL 
Todo reformado a 5 min. do Me-

trô Jabaquara, com 2 dormitórios, 
armários, sala com sacada, cozi-
nha com armários, 2 banheiros, 

vaga de garagem
Muito bem localizado.

REF.:08-3907

SOBRADO
VILA GUARANI 

só R$ 810 MIL 
3 dormitórios, 1 suíte com armários 
e closet, sala 2 ambientes, lavabo, 

cozinha com armários, quintal, area 
de serviço, garagem com 5 vagas, 

terreno de 8x25, sol da manhã e da 
tarde, ótimo acabamento, aceita 

permuta por casa térrea, 10 minutos 
para o Metrô.  REF.: 08-4000

EXCELENTE SOBRADO 
+ CASA TÉRREA 

Metrô Jabaquara
R$ 480 MIL 

3 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia 
e duas vagas de garagem. E + uma 

casa térrea com dormitório, sala, co-
zinha e banheiro. Ótimo imóvel muito 

bem localizado próximo do Metrô, 
ótimo investimento. REF.: 08-3923

RARÍSSIMA CASA 
TÉRREA 

Metrô Jabaquara
R$ 390 MIL 

2 dormitórios, sala, coz, 
banheiro, lavanderia, 

churrasqueira e garagem
Ref 08-3876

APTO METRÔ
CONCEIÇÃO 

R$ 450 MIL 
A 5 min.do Metrô

2 dormitórios com armários, 
sala 2 ambientes, cozinha, depen-

dência para empregada e garagem. 
Excelente localização!  

REF: 08-3952

EXCELENTE APTO 
METRÔ JABAQUARA

 R$ 390 MIL
COM 2 VAGAS 
2 dormitórios, sala 2 

ambientes, lavabo, cozinha, area de 
serviço, 2 vagas de garagem, lazer 

completo. 
Ótima oportunidade!  

REF.:08-3920

SOBRADO VILA 
CAMPESTRE 

R$ 550 MIL 
3 dormitórios, sala ampla, 3 ba-
nheiros, copa cozinha espaçosa, 

quintal, 3vagas de garagem e 
mais uma moradia. 

Ótimo imóvel. 
REF.: 08-3942

CASA TÉRREA 
CIDADE VARGAS 

R$ 750 MIL
PRÓXIMO METRÔ

Ótima localização, 3 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, cozinha 
com armários, área de serviço, quin-
tal, dependência para empregada e 

2 garagens, Terreno grande (10x30m). 
REF.: 08-3925

ÓTIMO SOBRADO 
SÓ R$ 550 MIL - A 5 MIN A 
PÉ DO METRÔ CONCEIÇÃO
REFORMADO, 2 dormitórios com 
armários, sala living, cozinha, 

área de serviço, quarto de empre-
gada com banheiro e garagem. 

Muito bem localizado
Agende uma visita! 

REF.: 08-3940

SOBRADO 
VILA GUARANI 

R$ 680 MIL 
3 suítes, sala 2 ambientes com 

piso em madeira, lavabo, cozinha 
com armários, escada em granito, 
sacada, garagem p/ 3 automoveis 

Oportunidade. 
REF.: 08-3948

APTO VILA
 GUARANI 
SÓ R$ 380 MIL 
“TODO REFORMADO” 

com 2 dormitórios, armários,
sala 2 ambientes, cozinha planejada, 

porcelanato, 73m2 Área útil, 
condomínio R$ 670,00.
Muito bom negócio. 

REF.: 08-3957

APTO PX METRÔ 
JABAQUARA 
SÓ R$ 290 MIL 

Ótimo custo benefício 
com 2 dormitórios com armários, 

sala 2 ambientes, cozinha, 
banheiro e garagem, 

condomínio apenas R$300,00. 
REF.: 08-3000

R. Gal. Chagas Santos, 167
- Saúde - 

3479-0801
99488-3594          

LOCAÇÃO

V
E
N
D
A
S

APTO METRÔ 
PARAÍSO 97M2 

2 dorms, sala gde 
em L, área de serv. , 

dep emp, 1 vaga
R$ 1.800,00 

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

CASA MIRANDÓPOLIS
PRÓX. METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

280m2 constr., 3 dorm, 1 ste, 2 salas -jantar/estar, escrit. 
c/ terraço, coz/copa. Parte superior: salão de festas com 

churrasq., 1 vaga gar segura R$ 650 MIL

APTO METRÔ 
ANA ROSA 75M2

2 dorm, sala 2 amb, dep emp,, 1 vaga, reformado,  

R$ 650 MIL

AP. 100M METRÔ 
SANTA CRUZ  80M²
3 dorm, sala 2 amb, 2 

WC, coz, lavand. 1 vaga
R$ 630 Mil

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²

2 dorms, sala 2 amb c/ 
varanda. DE, lazer total,

1 vaga. R$ 390 MIL

CASA SAÚDE
180m2 área construída, 

3 dorms, 2 salas (jantar e 
estar), 1 salão comercial 

na frente)
R$ 540 mil

CASA METRÔ SÃO JUDAS 
240 M² AU

3 dorm, 1 ste, 2 salas, 
4 WC, edícula c/ 1 dorm e WC, 

lavand, 3 vagas gar 
R$ 870 MIL

APTO METRÔ PÇA ÁRVORE, 
1 QUADRA DO METRÔ, 70M2 
reformado, 2 dorms, sala 2 
ambs, coz, 1 vaga. Lazer 

total (pisc, sl jogos)
R$ 420 mil

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
76M2 

3 dorms, lazer total, 
1 vaga 

R$ 430 mil

METRÔ PARAÍSO
60 M² AU

2 dorms, sala 2 ambs,
coz, WC, s/ vaga.

Reformado - R$ 320 MIL

APTO
CAMBUCI 

1 dorm, sala, copa, cozinha, 
Reformado, 50m2

 R$ 250 mil

APTO METRÔ ANA ROSA
86 M² AU

2 doms, sala 2 ambs, 
2 WC, coz, AS, 

Dep Emp. 
1 vaga. R$ 460 MIL

APTO 100M2 DE ÁREA
METRÔ PÇA DA ÁRVORE 
84m2 área útil, 2 dorms, sala 
2 ambs, área de serviço, dep 

emp, 1 vaga,
R$ 530 mil cond baixo

APTO AO LADO DO METRÔ 

Estação Hospital S.Paulo
2 dorms, 70m2 de área, 

reformado
R$ 430 mil

Em sessão extraordinária 
realizada nesta terça-feira 
(17/8), parlamentares da As-
sembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo aprovaram o 
Projeto de Lei 356/2015, que 
obriga a inclusão de sistema 
para captação de água de chu-
va nos projetos arquitetônicos 
do Estado de São Paulo. Tam-
bém foi aprovado o Projeto 
de Lei 1352/2015 para criação 
do roteiro turístico do Peão 
de Boiadeiro, integrado pelos 
municípios de Barretos, Be-
bedouro, Colina, Monte Azul 
Paulista e Viradouro. 

O Projeto de Lei 356/2015, 
proposto pelo deputado Mar-
cos Damasio (PL), obriga a 
inserção de sistema de coleta 
de água de chuva nos projetos 
arquitetônicos do Estado de 
São Paulo para sustentabilida-
de e preservação do meio am-
biente. A instalação seria feita 

Prédios novos ou em reforma terão sistema para captar chuva
•URBANISMO

no momento de reformas dos 
prédios existentes e obriga-
tório em novas construções, 
fazendo com que o projeto 
de construção já tivesse o 
sistema de captação de água 
da chuva. 

O deputado Marcos Dama-
sio comentou a importância 

da norma. “Nosso Estado vive 
uma crise hídrica sem prece-
dentes em sua história, os 
nossos reservatórios e nossas 
represas estão em níveis cada 
vez mais baixos na época da 
estiagem”, disse. “Essa crise 
hídrica vem se agravando nos 
últimos anos e essa questão da 

água vem preocupando muito 
a nossa população”, falou. 

Ainda de acordo com o 
projeto, a água coletada ser-
virá para limpeza de espaços 
diversos, como atividades de 
jardinagem e reaproveitamen-
to nas descargas de vasos 
sanitários. O parlamentar 
explicou que a reutilização é 
importante para economizar 
água. “Reutilizar as águas de 
chuva para limpeza, descarga 
de banheiros, regar plantas 
e jardins é muito importante 
não só na economia que o 
Estado faria na demanda por 
gasto de água, mas também 
seria muito bem utilizada 
economizando a água que é 
um bem tão precioso”, disse. 

O projeto seguiu para san-
ção ou veto, total ou parcial, 
do Executivo. O governador 
João Doria tem 15 dias úteis 
para tomar a decisão

https://jornalzonasul.com.br/predios-novos-ou-reformados-terao-que-implantar-sistema-de-captacao-de-agua-da-chuva/
https://wa.me/5511977000395
http:s//wa.me//5511991696819
https://wa.me//551196409979
http:s//wa.me//551194883594
https://wa.me//5511999847823
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•ESPORTES

Depois de uma espera de 
cinco anos, os Jogos Paralímpi-
cos de Tóquio, fi nalmente, vão 
começar. No dia 24 de agosto, 
segunda, a cerimônia de aber-
tura será realizada no Estádio 
Nacional do Japão, às 8h (ho-
rário de Brasília). No mesmo 
dia, já começam as primeiras 
disputas. A natação, segunda 
modalidade com o maior núme-
ro de representantes, estreia 
no primeiro dia do evento com 
grandes nomes da natação 
nacional e mundial na piscina 
do Centro Aquático de Tóquio 
como o multimedalhista Daniel 
Dias (classe S5), Carol Santiago 
(S12) e Phelipe Rodrigues (S10).

A preparação dos atletas 
paralímpicos durante a pande-
mia foi realizada em formato 
de bolha no Centro Paralímpi-
co, localizado junto à Rodovia 
dos Imigrantes (quilômetro 
11,5 - próximo ao terminal Jaba-
quara, na zona sul paulistana) 
desde o dia 7 de julho de 2020. 

O Centro de Treinamento 
Paralímpico, em São Paulo, foi 
o local no qual a maioria das 
seleções brasileiras realizou 
sua preparação, obedecendo a 
rígidos protocolos de saúde e 
segurança. 

Para seguir uma ordem cro-
nológica da preparação, as 
atividades no CT foram total-
mente paralisadas em 16 de 
março de 2020, quando foram 
registrados os primeiros óbitos 
em decorrência da Covid-19 na 

cidade de São Paulo. O calendá-
rio de competições no Centro 
de Treinamento e as escolinhas 
gratuitas do centro de forma-
ção, com quase 600 alunos, 
foram igualmente cancelados. 

A estimativa para 2020 era 
que cerca de 20 mil atletas com 
deficiência participassem de 
competições e treinamentos 
no Centro de Treinamento ao 
longo de 2020. A autorização 
da prefeitura de São Paulo 
para reabertura veio em ju-
nho, liberando a utilização dos 
equipamentos dentro de regras 
restritas a partir de 1º de julho. 

Os primeiros atletas a retor-
nar foram os da natação, em 7 
de julho. Apenas natação, tênis 
de mesa e atletismo receberam 
autorização para num primeiro 
momento, somente atletas me-
dalhistas em Jogos Paralímpi-
cos ou campeonatos mundiais 
de 2019 foram convidados. 
Nesta fase de reabertura, não 
mais do que 50 pessoas, em 
horários distintos, utilizaram o 
equipamento esportivo. O re-
torno das atividades, no entan-
to, aconteceu apenas depois do 
consentimento dos atletas em 
relação aos termos de seguran-
ça e higienização do CPB e da 
realização dos testes. Os atle-
tas ainda foram submetidos a 
avaliações médicas individuais 
antes da prática esportiva.

As modalidades de atletis-
mo, natação e tênis de mesa 
foram as primeiras a retomar 

os treinos , porque são aquelas 
cujo Centro de Referência é 
sediado no CT Paralímpico. Fun-
cionários e demais profi ssionais 
que atuavam no CT diariamente 
continuaram em regime de 
home offi  ce. 

Em todo o segundo semes-
tre de 2020, o departamento 
médico do CPB constatou ape-
nas um caso de atleta contami-
nado pelo novo coronavírus, 
que não evoluiu para um qua-
dro grave e nem tampouco 
disseminou o vírus. No início de 
2021, o CPB deu prosseguimen-
to ao plano de retomada dos 
treinamentos com a liberação 
da presença das modalidades 
coletivas como futebol de 5, 
goalball, vôlei sentado, bo-
cha, além de outras individuais 
como judô, remo, halterofi lis-
mo, entre outros. 

Todos os atletas dos mais 
variados estados do país e do 
Distrito Federal eram subme-
tidos a testes de PCR antes da 
chegada ao CT, no dia de en-
trada no Residencial e durante 
a permanência. As seleções de 
cada modalidade não podiam 
permanecer mais de 15 dias hos-
pedados no Residencial, local de 
hospedagem dos atletas paralím-
picos quando em convocação.

Os treinos das modalidades 
eram realizados em horários 
alternados para que não hou-
vesse contato entre grupos 
diferentes. Todas as refeições 
eram realizadas nos próprios 

Seleção Paralímpica Brasileira se preparou 
para Tóquio em “bolha” na zona sul
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quartos dos atletas e não no 
restaurante do Residencial, 
como ocorria no período pré-
-pandemia. 

Após o primeiro trimestre 
de 2021, apenas três atletas 
testaram positivo para o novo 
coronavírus desde a reabertura 
em julho de 2020. 

Em maio de 2021, o Brasil 
recebeu a doação do COI (Co-
mitê Olímpico Internacional) de 
vacinas da Pfi zer e da Corona-
vac para aplicação em atletas, 
comissão técnica, estafe, e 
demais membros da delega-
ção brasileira que seguirá para 
Tóquio a partir de 5 de agosto.

Em junho, o CPB realizou as 
semanas de treinamento sele-
tivo, que serviu como evento 
qualificatório para os Jogos 
de Tóquio nas modalidades de 
atletismo e natação, nas depen-

dências do CT Paralímpico. 
A rotina preconizada no 

plano de retorno das atividades 
do CT, lá em junho de 2020, se 
mantém até os dias atuais e 
deve permanecer até o embar-
que a Tóquio.

Patrocínios 
O paratletismo tem patro-

cínio das Loterias Caixa e da 
Braskem. Já as modalidades: 
bocha futebol de 5, goalball, 
halterofi lismo, judô, natação, 
tênis de mesa e vôlei sentado 
contam com o patrocínio ofi cial 
das Loterias Caixa.  

(Com informações do 
Centro Paralímpico Brasileiro)

Atletas como Bruno Becker (abaixo), da Natação, fi caram isolados 
e receberam vacina no Centro Paralímpico Brasileiro (foto acima)

https://jornalzonasul.com.br/delegacao-paralimpica-brasileira-treinou-em-bolha-no-jabaquara/
https://wa.me//551155558659

