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GattoFiga Pizza bar faz 
edição especial de Vinhos 
brasileiros - Legado Italiano  
Página 4

Estação João Dias: nova opção em 
transporte público na Zona Sul 

Página 4

Sueño, com Leonardo Pacheco e 
Denise Weinberg, é espetáculo em 
cartaz no Teatro João Caetano

Ciclofaixa Luís Góis: quase pronta
Depois de muita polê-

mica entre apoiadores e 
críticos, com paralisação 
das obras, finalmente a 
ciclofaixa da Rua Luís Góis 
está em fase final de im-
plantação. A expectativa 
é de que esteja concluí-
da em dezembro, conec-
tando desde a Avenida 
José Maria Whitaker até 
a Avenida Ricardo Jafet. 
Foram feitas adaptações 
para sinalização em área 
escolar e orientações para 
carga e descarga - prin-
cipais queixas de comer-
ciantes e empresários 
locais. Mas, a ciclofaixa 
não será implantada no 
trecho entre as Ruas Três 
de Maio/Alameda das Bo-
ninas e Rua Domingos de 
Moraes. A Prefeitura alega 
que é possível usar ou-
tra ciclofaixa já existente 
como alternativa. P����� 6

São apenas 500 metros 

desde a nova estação da 
CPTM João Dias até a casa 
de espetáculos Tom Brasil 

ou pouco mais de 2km até a 
o Parque Burle Marx. Hípica, 

Expo Transamérica, vários 
shopping centers... A estação 

foi construída pela iniciati-
va privada e doada como 

compensação por um pólo 
gerador de tráfego constru-

ído na região e já opera em 
horário integral.  P����� 3
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ORAÇÕES

Oração à Santa Clara
Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo com tua vida de 
pobreza e oração, fazei que entregando-nos confi antes 

à Providência do Pai Celeste, no inteiro abandono, 
aceitemos serenamente sua Divina Vontade. Amém.

 Rezar 9 dias com 1 velas acesa 1 Ave Maria e,
 no último dia, deixar a vela acesa até o fi m. 

Fazer 3 pedidos, 2 impossíveis e 1 de negócios.
A. L. G.

Sabesp altera modelo de conta de água
Fatura mensal está de cara 

nova, com identificação do 
imóvel pelo número do for-
necimento e mais facilidades 
para o cliente no sistema co-
mercial

A conta de água da Sabesp 
mudou. Desde 13 de outubro 
a fatura mensal que os clien-
tes recebem em casa traz 
uma série de mudanças em 
relação ao modelo anterior, 
a começar pela identifi cação 
do imóvel. 

Com a nova conta, a li-
gação de água passa a ser 
identificada pelo número 

de fornecimento inscrito no 
canto superior esquerdo do 
impresso e logo abaixo há o 
código para solicitar o cadas-
tramento da conta em débito 
automático.

É importante que o clien-
te fique atento, já que têm 
circulado nas redes sociais 
postagens equivocadas sobre 
supostas contas falsas. As 
novas faturas não são falsas e, 
daqui em diante, passam a ser 
o modelo oficial da Sabesp. 
Neste link é possível conhecer 
a nova conta: www9.sabesp.
com.br/entenda-sua-fatura

A nova fatura é uma das 
mudanças implantadas pela 
Sabesp na nova plataforma 
digital que traz melhorias 
no relacionamento com o 
cliente.

Trata-se de um processo 
de transformação digital da 
Companhia, personalizando 
o atendimento ao levar em 
conta as necessidades e ex-
pectativas de cada cliente, 
com novas funcionalidades e 
mais rapidez.

Clientes com cadastro atu-
alizado receberam informa-
ções sobre a nova plataforma 

e sobre as mudanças nas con-
tas anteriores e por SMS. 

Com o novo sistema co-
mercial, o cliente agora pas-
sa a ser cadastrado por seu 
CPF ou CNPJ, facilitando, por 
exemplo, mudanças de titu-
laridade. 

O cliente também terá fa-
cilidade para escolher a data 
de vencimento das contas, 
com seis opções de dias: 01, 
05, 10, 15, 20 e 25. 

Mais informações sobre o 
novo sistema comercial estão 
disponíveis em https://youtu.
be/6s_fi zM1S3c

APTO SAÚDE - ALUGUEL
SEMI MOBILIADO C/2 DORMS 

Sala grande, coz c/arms, cooktop, banh 
decorado, a.serv., gar 1 auto.

Aluguel R$ 1300 + condomínio

APTO VENDA R$ 395.000
SAÚDE - COM CONDOMINO R$ 180,00 

Valor total com 2 dorms, sala, coz, banheiro 
+ quarto e quintal, Condomínio baixíssimo. 

APTO VENDA PRÓX. 
R. PEDRO DE TOLEDO (METRÔ)

Com 103m2 úteis
Com 3 dorms, com armários embutidos, Sala para
2 ambientes, cozinha grande, 1 suíte + banheiro, 

Quarto e WC empregada, 2 garagens, 
Condomínio Baixo, Área de Lazer, 

Valor Total R$ 980.000,00. Estudo pequena proposta

TR FONES: (11) 2659-5789
(11) 9 7679-4543

Com Giácomo ou Thelma

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
Próximo Metrô  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. 

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

FONE:  2276-7676
CEL. 99169-6819

IMÓVEIS

•URBANISMO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE RUA DE SÃO PAULO – ABRSP 

– CNPJ 11.280.600/0001-77 -

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE RUA DE SÃO PAULO 
– ABRSP CONVOCA SEU CONSELHO DELIBERATIVO E 

DEMAIS ASSOCIADOS, PARA PARTICIPAREM DA ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 8 DE 
DEZEMBRO DE 2021 ÀS 9:00 HRS EM 1A CHAMADA, E EM 

SEGUNDA CHAMADA ÀS 09:30 HRS, NESTA CAPITAL NO EN-
DEREÇO DA SEDE RUA ALTO DE SANTA MARIA, 240, CASA 
B, BAIRRO: VILA MARARI, CEP.: 04.402-180, NOS TERMOS 

DO ESTATUTO EM VIGOR, PARA DELIBERAREM QUANTO A:
1. Eleição Diretoria 2022 a 2026; 

2. Assuntos gerais.

São Paulo, 01 de novembro de 2021

VALTER ANTONIO DE OLIVEIRA
    PRESIDENTE

EDITAIS
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Vereadores aprovam lei que altera 
manejo de árvores na cidade

Lei, o vereador Gilberto Nas-
cimento Jr. (PSC) utilizou a 
tribuna do Plenário 1º de Maio 
para se posicionar sobre a 
proposta. De acordo com 
o parlamentar, estabelecer 
regras para o manejo das 
árvores é fundamental para 
aumentar a cobertura verde 
e cuidar das questões climá-
ticas.

“Nada mais do que um 
regramento. Vai ficar muito 
fácil, muito prático e todo 
mundo vai entender. Vai aca-
bar aquela dúvida de ‘por que 
essa árvore é feita dessa for-
ma?’ Agora a gente tem uma 
legislação que rege sobre 
isso. Tudo estudado”, falou 
Gilberto Nascimento Jr.

A votação do PL foi fei-
ta de forma simbólica. No 
entanto, a bancada do PT 

registrou abstenção. Para o 
líder do partido na Casa, ve-
reador Eduardo Suplicy (PT), 
era necessário ampliar o de-
bate para que contribuições 
de movimentos da sociedade 
civil fossem levados em con-
sideração.

“O projeto deveria ter pelo 
menos uma audiência com 
estes movimentos, preocu-
pados com o meio ambiente 
e a arborização. Alguns as-
pectos do projeto contrariam 
certos interesses e poderiam 
prejudicar a sustentabilidade 
e o tratamento de árvores 
centenárias na cidade”, disse 
Suplicy.

Já os vereadores e as ve-
readoras do PSOL se mani-
festaram contrariamente ao 
Projeto de Lei. O líder da ban-
cada na Câmara, vereador 

Professor Toninho Vespoli 
(PSOL), criticou alguns itens 
da proposta. “O texto é bem 
subjetivo em vários pontos e 
conceitos. Tipo, ‘uma árvore 
está em lugar inapropriado’. 
O que é lugar inapropriado? 
Fica no entendimento de cada 
um”.

Vespoli também falou so-
bre a responsabilidade das 
concessionárias que prestam 
serviços na cidade com o 
manejo das árvores. “Tem 
que ter uma maior discussão 
com a sociedade civil e os 
ambientalistas para fazer 
um convênio para que eles 
(concessionários) realmente 
façam um trabalho de qua-
lidade para a cidade de São 
Paulo”.

Marco Calejo
Câmara Municipal

A Câmara Municipal de São 
Paulo aprovou em segundo 
turno, na Sessão Plenária 
desta quinta-feira (4/11), o PL 
(Projeto de Lei) 391/2021. A 
proposta foi apresentada na 
Casa pelo governo da capital 
paulista para estabelecer no-
vas normas para o manejo da 
arborização urbana. O projeto 
segue para sanção do prefeito 
Ricardo Nunes (MDB).

Aprovado em primeira 
discussão em 22 de setembro, 
o Projeto de Lei disciplina re-
gras para o plantio, o corte e 
a poda da vegetação arbórea 
na cidade de São Paulo. De 
acordo com o texto do PL, a 
atual norma que regulamenta 
o manejo das árvores, a lei 
municipal n° 10.365, de 22 de 
setembro de 1987, está desa-
tualizada.

O líder do governo na Câ-
mara, vereador Fabio Riva 
(PSDB), também entende que 
a lei em vigor precisa ser atua-
lizada. “Esse projeto atualiza 
uma lei de 1987, ou seja, de 
34 anos atrás. Esta legislação 
não está desatualizada, está 
superada”. Riva disse ainda 
que o PL traz inovações para 
o manejo das árvores da capi-
tal paulista e preserva a área 
verde.

“Principalmente identifi-
cando os indivíduos arbóreos 
e dando todas as diretrizes 
para os manejos, as podas e 
as remoções, inclusive, por 
causa das concessionárias de 
serviços públicos. Hoje, temos 
a interferência das concessio-
nárias em diversas árvores da 
cidade. Então, vamos discipli-
nar todas essas condições”, 
falou Fabio Riva.

Favorável ao Projeto de 

Ligue e Confi ra

95327-7704
LIGUE E CONFIRA: 95327-7704

• Raspagem de tacos e assoalhos sem pó, 
aplicação de resinas sem CHEIRO
  Secagem em 2 horas
• Trabalhamos com pinturas fi nas,
residenciais e comerciais, 
Papel de parede e Gesso 3 D
• Fazemos limpeza pós obra, com 
equipe especializada
• Dedetização e desratização

Indaiá Pisos

ORÇAMENTO

SEM COMPROMISSO

SUPER PROMOÇÃO DE FIM DE ANO:

APTO SAÚDE - ALUGUEL
SEMI MOBILIADO C/2 DORMS 

Sala grande, coz c/arms, cooktop, banh 
decorado, a.serv., gar 1 auto.

Aluguel R$ 1300 + condomínio

APTO PRÓX METRÔ SAÚDE
R$ 395.000,00 

Valor total com 2 dorms, sala, coz, banheiro 
+ quarto e quintal, Condomínio baixíssimo. 

PRÓX. SAÍDA PEDRO DE TOLEDO
Com 103m2 úteis

Com 3 dorms, com armários embutidos, sala para
2 ambientes, cozinha grande, 1 suíte + banheiro, 
quarto e WC empregada, 2 garagens grandes, 

condomínio baixo, área de lazer, 
Valor Total R$ 975.000,00. Estudo pequena proposta

TR FONES: (11) 2659-5789
(11) 9 7679-4543

Com Giácomo ou Thelma

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
Próximo Metrô  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. 

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

FONE:  2276-7676
CEL. 99169-6819

IMÓVEIS

•URBANISMO
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•SAÚDE

Prefeitura mantém uso de 
máscaras como obrigatório

•TRANSPORTES

Estação João Dias da CPTM 
é nova opção na Zona Sul

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 

Já está em funcionamento 
pleno a mais nova estação de 
trem da CPTM na Zona Sul 
Paulistana. A parada João 
Dias, da Linha 9 Esmeralda, 
é a primeira a ser construída 
pela iniciativa privada e “do-
ada” ao Estado, como com-
pensação pela construção de 
um grande pólo gerador de 
tráfego naquela região. 

“Estamos inaugurando 
essa estação em tempo re-
corde”, afi rmou o Governador 
João Doria na inauguração da 
estação. Iniciada em março 
de 2020, a construção contou 
com investimento de R$ 81 
milhões, sendo R$ 60 milhões 
custeados pela iniciativa pri-
vada, fruto de um convênio 
assinado em 2014 entre a 
CPTM e a Brookfi eld Proper-
ties, e outros R$ 21 milhões de 
recursos da CPTM.

O projeto e construção 
da nova estação foram feitos 
pela Brookfield Properties 
e a adequação da via pela 
CPTM. A estação funciona 
em horário integral, das 4h à 
meia-noite e atende cerca de 
10 mil passageiros por dia.

A entrega da estação João 
Dias à população integra o 
projeto de expansão da Linha 
9-Esmeralda com investimen-
to total de R$ 975 milhões 
e o objetivo de ampliar as 
opções de mobilidade e trans-
porte público no extremo 
sul da capital paulista, que 
ainda inclui as estações Bru-
no Covas-Mendes-Vila Natal, 
inaugurada em agosto deste 
ano, e Varginha, prevista para 

Plano de fl exibilização
O novo Plano de flexibi-

lização de medidas não far-
macológicas é um estudo 
que considera a avaliação 
de indicadores dos níveis de 
transmissão da Covid-19 e da 
avaliação da assistência de 
saúde na cidade para embasar 
as decisões de acordo com a 
situação atual da pandemia 
no município. Além dos da-
dos que mostram o cenário 
atual, o mapeamento conta 
com uma previsibilidade dos 
números que a pandemia 
deve alcançar nas próximas 
semanas. 

 Com isso, está mantida a 
recomendação das medidas 
não farmacológicas, como 
o distanciamento pessoal, 
evitar aglomerações, assim 
como o compartilhamento de 
uso de objetos pessoais, além 
da higienização frequente das 
mãos. 

 Para a coordenadora do 
Núcleo de Doenças Agudas 
Transmissíveis da Covisa/SMS, 
Paula Bisordi, essas medidas 
não farmacológicas foram re-
comendadas pela OMS e pelo 
Ministério da Saúde desde 
o início da pandemia, como 
forma de conter o avanço da 
doença, e que permitem uma 
retomada gradual e segura.  

 “Os estudos vão apon-
tar para nós as condições 
ideais para que possamos, 
inicialmente, fl exibilizar a não 
utilização de máscaras em 
ambientes abertos. Nós não 
discutimos, ainda, condições 
de fl exibilizar o uso de másca-
ras em ambientes fechados”, 
disse o secretário municipal 
da Saúde, Edson Aparecido. 
“O estudo que foi feito, mes-
mo em outros países, sempre 
foi para ambientes abertos”, 
complementou. 

 Já foram aplicadas mais 
de 20 milhões de doses de 
vacinas antiCovid, sendo 
10.534.889 (D1), 8.721.872.143 
(D2), 327.844 (DU) e 950.601 
(DAs). A cobertura vacinal da 
população com mais de 18 
anos está em 108,2% para D1 + 
DU e em 96,3% para D2 + DU. 

  Em adolescentes de 12 
a 17 anos, foram aplicadas 
877.270 primeiras doses, re-
presentando uma cobertura 
vacinal de 103,9%. Também 
foram aplicadas 162.197 se-
gundas doses nesse público. 

A cidade tinha nesta terça-
-feira 325 pacientes interna-
dos com quadro de Covid-19. 
São 169 em leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 
com 30% dos leitos ocupados, 
e 156 em enfermaria (27%).

A cidade de São Paulo está 
com praticamente toda sua 
população maior de 12 anos 
vacinada. Os números de ca-
sos caíram, internações e 
mortes também. Ainda assim, 
a Prefeitura decidiu que vai 
continuar investindo em me-
didas não farmacológicas ea-
ções preventivas, para evitar 
que a Covid 19 volte a fazer ví-
timas - como tem acontecido 
em outros países do mundo. 

A primeira delas é que será 
mantida a obrigatoriedade do 
uso de máscaras - tanto em 
locais abertos quanto fecha-
dos. A Prefeitura informa que, 
apesar da queda do número 
de casos, o nível de transmis-
são e de assistência ainda é 
considerado moderado. 

 Para a decisão, a SMS ela-
borou um conjunto de indica-
dores baseados em critérios 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e dados das ba-
ses ofi ciais conforme os níveis 
de transmissão comunitária 
(incidência, hospitalizações e 
mortalidade), os indicadores 
da assistência (novas interna-
ções, solicitação de vagas em 
UTI e letalidade) e da vacina-
ção do público elegível.  

 A ênfase de estudo feito 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde foi colocada na detec-
ção de casos, investigação e 
rastreamento de contatos.  

Cada item analisado pos-
sui um peso diferente para a 
sua classificação. Ao avaliar 
todos esses indicadores em 
uma matriz de risco, foi feita a 
classifi cação fi nal da situação 
do município, que neste mo-
mento se encontra em nível 2. 

ser entregue em 2022. A esti-
mativa é que cerca de 110 mil 
passageiros passem a utilizar 
a Linha 9-Esmeralda diaria-
mente com o funcionamento 
integral dessas estações.

Localização
A nova parada fi ca a 1,9 km 

da estação Granja Julieta e a 
2 km de Santo Amaro, e cons-
truída em uma área de 5,6 mil 
m², a nova estação oferece 
acessibilidade plena com três 
escadas rolantes, três eleva-
dores e itens que garantem 
a sustentabilidade arquitetô-
nica com gerador próprio de 
energia, sistema de detecção 
e combate a incêndio, meca-
nismo para captação e reapro-
veitamento de água de chuva, 
sistema de energia solar, além 
de recursos tecnológicos para 
monitoramento completo por 
câmeras.

Outro ponto de destaque 
é a passarela de transposição 
da Marginal Pinheiros com 
53,4 metros de extensão, 
que conecta a plataforma de 
embarque à estação.

“A parceria com a iniciati-
va privada garante melhoria 
contínua da prestação de 
serviço nos trens da CPTM a 
favor da mobilidade de mi-
lhares de passageiros. Por ser 
uma estação intermediária, a 
construção foi um grande de-
safi o tanto do ponto de vista 
técnico de engenharia como 
operacional, uma vez que cir-
culação de trens não deixou 
de funcionar”, afi rmou Pedro 
Moro, presidente da CPTM.

“A inauguração da estação 
João Dias traz uma nova al-
ternativa de mobilidade para 
a cidade. A formalização da 
doação da estação por par-
te da Brookfield Properties 
mostra como a parceria entre 
a iniciativa privada e o poder 
público pode deixar um lega-
do permanente para a socie-
dade. Hoje entregamos este 
equipamento urbano de alta 
qualidade que vai benefi ciar 
todos que moram e traba-
lham na região”, destacou o 
CEO da Brookfi eld Properties 
no Brasil, Roberto Perroni.

Aproxime a câmera do celular
e baixe o app e-saúdeSP.

PREFEITURA.SP.GOV.BR/VACINASAMPA

A cidade de São Paulo já vacinou 100% dos adultos e jovens, acima de 12 anos, com
 a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e, agora, é a hora da segunda dose.  
Baixe o aplicativo e-saúdeSP: veja o calendário de vacinação, saiba qual a 2a dose 
 que está disponível e acompanhe a fi la de vacinação nos postos. Com ele,  
você também garante o seu Passaporte da Vacina.

E NÃO SE ESQUEÇA:

    MÁSCARA SALVA VIDAS!

    LAVE SEMPRE AS MÃOS.

    EVITE AGLOMERAÇÕES.

Baixe o app e-saúdeSP:
veja o calendário e a fi la 
nos postos. Com ele, você
também garante o seu
Passaporte da Vacina.  
Agora é a hora da 2ª dose!
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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

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

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

HORÁRIO: terça a domingo, das 18h00 às 23h00
Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas
Site: www.gattofi ga.com - Redes sociais: @gattofi gapizabar

•GASTRONOMIA

•CULTURA

Estreou no teatro João 
Caetano um espetáculo que 
mescla a paixão pela obra de 
William Shakespeare a uma 
crítica afiada às ditaduras 
que varreram a América Lati-
na nos anos 70. Incorporan-
do elementos da comédia So-
nho de uma noite de verão, 
a peça Sueño tem exibições 
presenciais de terça a domin-
go, às 18h, e fi ca em cartaz 
até 5 de dezembro. O elen-
co traz Leopoldo Pacheco, 
Denise Weinberg, Paulo de 
Pontes e Michelle Boesche 
numa montagem de Newton 
Moreno, que também assina 
a direção. 

Sueño acompanha uma 
trupe de teatro chilena que 
ensaia a peça shakespeariana 
em 1973, na cidade de Santia-
go. Naquele ano, a ditadura 
militar se instala no país, obri-
gando o grupo a interrom-
per o trabalho e separando o 
diretor, Vine, de sua esposa 
grávida. Mais de vinte anos 
depois, ele retorna ao Chile 
e decide retomar o projeto, 
incorporando os traumas pes-
soais e coletivos numa nova 
montagem. 

Para Moreno, a peça se 
propõe a dar conta dos atra-
vessamentos doloridos e 
violentos das ditaduras na 
América Latina a partir da 
metalinguagem, explorando 
suas camadas ao fazer uso da 
interação entre sujeito, rea-
lidade e fantasia. “Elegemos 
Sonho de uma Noite de Verão 

“Sueño”: espetáculo estreou
no teatro João Caetano

como detonador deste novo 
processo por ser uma peça 
ambígua: embaixo do tapete 
mágico de fadas, enamorados 
e quiprocós, esconde-se a 
sombra tenebrosa dos desa-
fetos, desmandos patriarcais 
de humanos e desumanos”, 
explica. Ele ainda traça parale-
los entre o Chile setentista de 
Sueño e a realidade brasileira 
atual, exaltando o papel da 
cultura enquanto resistência 
nos dois cenários. 

O espetáculo foi premiado 
na 12ª edição do Prêmio Zé 
Renato de Teatro da cidade 
de São Paulo, edital da Secre-
taria Municipal de Cultura. As 
sessões acontecem na área 
externa do teatro e são gra-
tuitas, com ocupação máxima 
de 20 pessoas. É preciso retirar 

os ingressos com uma hora de 
antecedência. Após cada apre-
sentação, haverá um debate 
com a equipe. 

Serviço:
Espetáculo Sueño 
Teatro Municipal João Ca-

etano 
Rua Borges Lagoa, 650 - 

Vila Clementino - São Paulo. 
Temporada: em cartaz até 

5 de dezembro de 2021. 
Horários: De terça a domin-

go, às 18 horas. 
Ingressos: Entrada franca, 

com retirada na bilheteria uma 
hora antes do espetáculo. 

Duração: 150 minutos + 30 
minutos de debate após cada 
apresentação. 

Classifi cação: 14 anos 
Gênero: Tragicomédia 
Lotação: 20 lugares 

Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

PABX: (11) 5072-2020
WhatsApp: (11) 5072-2020; 
                  (11) 98181-3467
CNPJ 48.552.178/0001-71

CCM 8.713-704-6
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Wagner Luiz D´angelo
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Ana Maria Fuster Coluccio

MTB 23.403

O jornal S. Paulo Zona Sul não admite 
a publicação total ou parcial de suas 
matérias, para qualquer fim, sem prévia 
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As matérias assinadas e / ou em quadro 
caracterizam artigos ou publicidade, e não 
necessariamente expressam a opnião 
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twiter: @spzonasul

Descubra vinhos da Serra Gaúcha 
que representam legado italiano

Inovar é preciso. Experi-
mentar, descobrir diferentes 
sensações e aromas. E quan-
do se fala em gastronomia, 
essa busca é ainda mais in-
tensa e constante. Talvez es-
teja aí a explicação para mais 
uma novidade da GattoFiga 
PizzaBar, que acaba de lançar 
a Primeira Edição de Vinhos 
Brasileiros - Legado Italiano.

“A proposta é oferecer 
mais uma experiência única 
aos nossos clientes. Trazer 
uma carta de vinhos cuida-
dosamente selecionados, 
todos do Rio Grande do Sul, 
de vinícolas com grande inspi-
ração européia”, conta Edson 
Leite, um dos idealizadores da 
GattoFiga.  Ele explica que 
esta é apenas a primeira de 
várias edições com vinhos 
nacionais, que terá a saborosa 
missão de mostrar aos clien-
tes a qualidade superior de 
vários rótulos de diferentes 
cantos do país. 

Nessa primeira, inspirada 
no trabalho das gerações 
italianas que desbravaram o 
sul do país, a carta reúne Cai-
nelli, Capoani, Casa Venturini, 
Don Guerino, Luis Argenta, 
Viapiana e Pizzato. “Decidi-
mos conhecer pessoalmente 
as vinícolas da Serra Gaúcha, 
todas empresas familiares 
como também é a GattoFiga”, 
destaca Cida Montagner, que 
dirige a casa ao lado do mari-
do Edson e com quem foi pes-
soalmente visitar as vinícolas. 

“A região é a maior produ-
tora de vinhos e espumantes 
do país na atualidade. E a 
qualidade é reconhecida in-
ternacionalmente, os terroir, 
as cepas europeias... O Brasil 
precisa conhecer e valorizar 
essa produção tão especial”, 
complementa Edson. 

A família GattoFiga vai 
continuar nessa proposta de 
giro pelo país, proporcionan-
do outras descobertas à clien-
tela. “Essa edição especial vai 
até dezembro e pode inspirar 
encontros de confraterniza-
ção”, sugere Cida. “Mas nossa 
ideia é expandir a proposta 

trazendo novas edi-
ções. A próxima de-
verá ser com Rótulos 
de Santa Catarina e 
Paraná, depois São 
Paulo e Minas Gerais 
e assim seguindo pe-
las vinícolas de todo 
o Brasil, sempre com 
rótulos seleciona-
dos, de excelente e reconhe-
cida qualidade”, diz.

Menu
Uma boa carta de vinhos 

combina, claro, com pizzas 
napolitanas feitas capricho-
samente, sem pressa. 

E quem já foi conferir a 
bem sucedida GattoFiga sabe 
que ali a massa é fermentada 
naturalmente, por 72 horas, 
depois recoberta de molho 
italiano San Marzanno e ou-
tros ingredientes frescos e 
de qualidade, além de queijos 
como o Fior de Latte, Scracia-
tella, Burrata... 

Essa combinação é levada 
ao forno elétrico também ita-
liano Izzo, que cria uma tex-
tura única especialmente nas 
bordas das fi níssimas pizzas. 

Para conhecer o rol de 
pizzas criativas e originais 
que fazem parte do cardápio, 

Para acompanhar 
as pizzas 

napolitanas, 
rótulos seleciona-

dos estão na 
Primeira Edição 

Especial de Vinhos 
Brasileiros

basta acessar o site gattofi ga.
com. Ali também se desco-
bre a lista de sobremesas 
italianas, as entradas... E nas 
redes sociais - @gattofiga
pizzabar - é possível conferir 
as imagens de todas as de-
lícias e ainda conhecer em 
detalhes a decoração primo-
rosa da casa, que se destaca 
na esquina das Ruas Luís Góis 
e Rosas. Vale lembrar que, 
embora o vinho seja a be-
bida preferida da clientela, 
também há drinks clássicos e 
autorais, cervejas e bebidas 
não alcoólicas. 

Também é possível pedir 
delivery ou retirar as pizzas 
na GattoFiga,  que está aberta 
de terça a domingo, das 18h 
até 23h. 

Fica na Rua Luís Gois, 
1.625. Telefone/WhatsApp  
(11) 5587-1360

Leopoldo Pacheco e Denise Weinberg estão no elenco 
da peça que faz crítica afi ada a ditaduras

Foto: João Caldas
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*Todos os empreendimentos possuem registro do Memorial de Incorporação e estão devidamente regularizados. A comercialização será realizada por profissionais credenciados ao Creci. Comercialização: 
T-Home Imóveis Ltda. – Rua Paranapanema, 79 - Saúde – São Paulo/SP. Tel.: (11) 5591-6000 – CRECI: J-27573. Promoção válida de 01/11/2021 a 30/11/2021, somente para as unidades disponíveis nos 
empreendimentos listados e divulgados dentro da promoção, não inclusas em outras condições promocionais; não cumulativas, conforme fluxo de pagamento via tabela comercial e conforme regulamento. 
Consulte nossos corretores de vendas. Os materiais de acabamento que serão entregues fazem parte do contrato e do memorial descritivo. A Tarjab reserva-se o direito de alterar conteúdo, materiais ou 
informações divulgadas a qualquer momento sem aviso prévio. A oferta é intransferível, não pode ser vendida, trocada, substituída nem é remível em dinheiro.  A Tarjab reserva-se o direito de alterar 
conteúdo, materiais ou informações divulgadas a qualquer momento sem aviso prévio. Imagens ilustrativas e informações preliminares, podendo sofrer alteração sem aviso prévio.

Canal de vendas
(11) 3181-6082

blackfriday.tarjab.com.br

WhatsApp
(11) 94308-6011

Rua Alcatrazes, 62 - Saúde

NÃO PERCA AS NOSSAS OFERTAS DO MÊS DE 

BLACK FRIDAY

Apto de 73m² com 2 dorm.
De R$1.060.000,00  Para a partir de R$869.900,00*
*Unidades 92 e 102

Apto de 62m² com 2 dorm.
De R$721.760,00  Para a partir de R$589.900,00*
ˆUnidades 204 da Torre 1 e 1304 da Torre 2

Apto de 56m² com 2 dorm.
De R$591.900,00  Para a partir de R$469.900,00*

*Unidades 13 e 15 da Torre Terre

Sala Comercial de 32m²
De R$209.365,00  Para a partir de R$169.900,00*

*Salas 602 e 703

Quarto de 15m²
Investimento em quarto de hotel no Centro de São Paulo
De R$296.005,00  Para a partir de R$199.900,00*
*Unidades 203 e 204
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•TRÃNSITO

O processo foi lento e reple-
to de discussões. Mas agora é 
fato: a ciclofaixa da Rua Luís 
Góis finalmente sai do plane-
jamento e se torna uma reali-
dade, conectando as Avenidas 
José Maria Whitaker e Ricardo 
Jafet, facilitando a circulação 
dos ciclistas e conexão entre 
bairros como Moema, Miran-
dópolis, Vila Clementino, Vila 
Mariana e Ipiranga. 

Nas últimas semanas, a 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego retomou a pintura de 
solo e a implantação de sina-
lização horizontal no trecho, 
e informou que a conclusão 
está prevista para o início de 
dezembro. 

A obra havia sido paralisa-
da em março, pouco depois 
do início das obras. Na época, 
comerciantes e moradores 
contrários ao projeto solicita-
ram a interrupção e, a pedido 
do vereador Aurélio Nomura 
(PSDB), foi realizada uma nova 
audiência pública para debater 
os eventuais prejuízos que a 
ciclofaixa traria. 

A maioria das queixas esta-
va relacionada à redução das 
vagas para estacionamento de 
clientes, impedimento para car-
ga e descarga no comércio lo-
cal, difi culdade para embarque 
e desembarque de passageiros 
em pontos de ônibus ao longo 
da via e também de alunos em 
frente a escolas localizadas na 
via.  Agora, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Mobilidade e Trânsito e da 

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

@cutcolorh@cutscolor

cutecolorhair.com.br

Novo 

site

no ar

Ciclofaixa da Rua Luís Góis fi ca pronta
até dezembro, garante Prefeitura  

Companhia de Engenharia de 
Tráfego, esclareceu foi atendi-
da a solicitação de implantação 
de sinalização em área escolar, 
bem como a orientação de lo-
cais para carga e descarga.

Trecho da via fi ca 
sem ciclofaixa
Embora a expectativa inicial 

fosse de uma ciclovia ao longo 
de toda a vida, ou seja, desde 
a Avenida José Maria Whitaker 
até a Avenida Ricardo Jafet, na 
verdade um trecho não terá a 
sinalização especial para ciclis-
tas: entre a Rua Três de Maio e 
a Rua Domingos de Morais. 

Efetivamente, o trecho tem 
constantes congestionamentos 
em horários de pico e grande 
disputa por vagas de estacio-
namento. “É um trecho entre 
duas ciclofaixas existentes, 
também deveria ter ciclofai-
xa”, diz o cicloativista Thomas 
Wang, que integra o coletivo 

Bike Zona Sul (bikezonasul.
org.br). “Os trechos existentes 
fazem sentido já que as ciclo-
vias da Av. Ricardo jafet/Prof. 
Abraão de Morais e  da Av. José 
Maria Whitaker já foram apro-
vadas em audiência pública 
em 2020 e estão em licitação”, 
completa. 

Ele solicitou que a estrutura 
fosse implantada de forma con-
tínua, sem interrupções, por 
meio de ofício enviado à Secre-
taria Municipal de Transportes. 

Wang aponta que a ciclofai-
xa será de extrema importância 
para garantir a segurança de 
ciclistas que se deslocam entre 
os bairros de Moema, Vila Cle-
mentino, Chácara Inglesa e Vila 
Gumercindo. 

Ele ainda aponta que a ci-
clofaixa Luís Góis terá um papel 
importante de integração no 
Plano Cicloviário conectando as 
futuras ciclofaixas da Av. José 

A Presidente do Centro Espírita João Silva, Anna Luiza Fleury Pereira, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo Estatuto Social, CONVOCA todos os 
associados e associadas do Centro João Silva para reunirem-se em Assembleia 
Geral Ordinária, na sede do Centro, localizado na Rua Edgar Pereira, nº 135, Bairro 
Vila Guarani, na cidade São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 27 de novembro de 
2021, sábado, nos seguintes horários: primeira convocação às 15h (quinze horas), 
com a presença de metade mais um dos associados; e às 15h15 (quinze horas), 
com a presença de qualquer número de associados.

FINALIDADE DA ASSEMBLEIA: 
1. A Assembleia terá a finalidade de eleger, por aclamação, os próximos integrantes 
da Diretoria para o mandato 2022/2024;
 CHAPA ÚNICA: Houve a formação de apenas uma chapa para esta eleição, 
composta por:
   Francisco Franzoni Barbosa – Presidente
   Elizabeth da Silva Cardoso - Vice-presidente
   Marília Siqueira Gomes Olivieri - 1a  Tesoureira
   Carla De Nadai Fioravanti - 2a Tesoureira
   Adriana Avakian Balabanian Cano - 1a Secretária
   Sérgio Ricardo Martins - 2o Secretário
2. Votar pela alteração do Estatuto:                                                                                       
   2.1. Do item “d” do artigo 17 –  “Firmar, juntamente com o tesoureiro, os docu-
mentos necessário à movimentação do numerário disponível em Bancos, passa a 
ser Movimentar ISOLADAMENTE as contas bancárias da entidade”.
   2.2.Do item “b” do artigo 20  - “Efetuar os pagamentos autorizados, assinados 
juntamente como Presidente, os documentos necessários à movimentação do 
numerário disponível em Bancos, passa a ser Movimentar ISOLADAMENTE as 
contas bancárias da entidade”.
PUBLIQUE-SE este Edital em órgão de imprensa, e no mural de avisos do Centro, 
nos termos do Estatuto Social.

Anna Luiza Fleury Pereira 
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CENTRO ESPíRITA jOÃO SILVA

www.belloespaco.com.br

Bello Espaço
Decorações & Projetos

94767-7072

PAGTO EM

ATÉ 24X
PAGTO EMPAGTO EM

PISOS LAMINADOS 
PISOS VINÍLICOS 

CORTINAS - PERSIANAS 
TELAS MOSQUITEIRA

Maria Whitaker e da Av. Dr. 
Ricardo Jafet, ambas previstas 
no Plano Cicloviário, com as 
ciclofaixas já existentes na Rua 
Primeiro de Janeiro/Alameda 
dos Boninas e Rua Domingos 
de Morais.”

A Secretaria de Transportes, 
entretanto, defende “o trecho 
da ciclofaixa da Rua Luis Gois 
iniciado na Av. José Maria Whi-
taker faz conexão com a

ciclofaixa existente na Rua 
Primeiro de Janeiro, Alameda 
das Boninas e Av. Jabaquara, 
permitindo assim a conectivi-
dade entre ciclofaixas e a in-
termodalidade com transporte 
coletivo público de média e alta 
capacidade (ônibus e metrô)”. 

Ou seja, a Secretaria defen-
de que os ciclistas, ao atingirem 
o cruzamento da Luís Góis com 
as ruas Três de Maio/Boninas, 
acessem a Boninas, onde há 
outra ciclovia, para só então 
chegar à Avenida Jabaquara e, 
caso desejem voltar a Luís Góis, 
que o façam voltando ao cru-
zamento com a Domingos de 
Morais. Para os técnicos, assim 
“preservam-se os trechos de 
maior demanda por estaciona-
mento e carga e descarga para 
abastecimento do comércio, 
que fi cam entre a Rua Primeiro 
de Janeiro e Av. Jabaquara”. E 
salientam que “essa conexão 
promove a continuidade do 
traçado da rede cicloviária na 
região, proporcionando aos 
ciclistas um trajeto seguro para 
as viagens entre os bairros 
mencionados”.

Foto: � omas Wang/Bike Zona Sul


