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Regiões nobres têm mais casos, 
mas número de óbitos é maior 
em bairros da periferia

Famosas pizzarias da região 
estão atendendo só delivery: 
tem até opções veganas
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O número exato de 
pessoas contaminadas 
pelo novo coronavírus é 
um mistério e as autori-
dades de saúde dos três 
níveis admitem que há 
subnotificações, tanto 
em casos confirmados 
quanto em óbitos. Ago-
ra, uma das frentes para 
agilizar a quantidade de 
testes realizados será 
na Vila Mariana. Um dos 
laboratórios do Instituto 
Biológico é certificado 
para realizar as análises 
de amostra com segu-
rança e seguindo crité-
rios técnicos precisos. 
Serão 10 mil testes por 
mês no local, que tem 
mantido suas atividades 
de pesquisa mas está 
com espaços como o 
cafezal e o Museu fecha-
dos ao público.  Página 5
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Biológico vai analisar testes de Covid

Só 32 farmácias 
da capital estarão 
na vacinação 
contra gripe

A promessa era de in-
cluir 1000 farmácias par-
ticulares na vacinação 
contra a gripe a partir 
de 13 de abril. Mas, por 
enquanto, só 32, espa-
lhadas pelos 36 distri-
tos da capital, estão na 
campanha.  Página 6
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Dez lições para tirar da quarentena
É tempo de ficar dentro 

de casa, para se proteger e a 
outras pessoas e evitar que a 
epidemia do coronavírus se 
espalhe com força e rapidez.

Então, nessa fase de isola-
mento social, mais contato 
com a família e o ambiente 
doméstico, há várias peque-
nas atitudes que todos podem 
adotar, algumas delas, inclusi-
ve, em de� nitivo.

A maior parte dos seres 
humanos, atualmente, vive 
em cidades. De acordo com 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(PNAD) 2015, na região Su-
deste do Brasil, 93,14% das 
pessoas vivem em áreas ur-
banas.

Essa concentração em ci-
dades pode trazer vários pro-
blemas, como a necessida-
de de gasto de combustíveis 
para transporte de produtos,  
de fornecer alimentos, água, 
energia ou gás, sem falar na 
necessidade de planejar e exe-
cutar o gerenciamento, coleta 
e destinação � nal de resíduos 
gerados por essa população 
que ocupa os grandes centros 
urbanos. Hoje, só a cidade de 
São Paulo já gera 18 mil tone-
ladas de resíduos a cada dia. A 
maior parte - 12 mil toneladas 
- só em domicílios.

Agora, com a pandemia, 
a geração de resíduos vem 
aumentando, com muitos 
descartáveis saindo dos la-
res - desde as embalagens de 
produtos industrializados e 
trazidos dos supermercados 
até as que vêm com comidas 
prontas, em sua maioria feitas 
de isopor, que é um material 
de difícil reciclagem.

Nesse quadro, o que cada fa-
mília pode fazer para reduzir a 
quantidade de resíduos produ-
zida diariamente e para adotar 
novas atitudes em casa? Vale 
destacar que a coleta de resí-
duos continua ocorrendo nor-
malmente, assim como a coleta 
seletiva, de itens recicláveis. 
Separe o lixo em casa - man-
tendo os recicláveis limpos. 

Respeite os 
profi ssionais

A coleta domiciliar de resí-
duos urbanos e a coleta seleti-
va são consideradas atividades 
essenciais e não param mesmo 
em tempos de pandemia.

Nas últimas semanas, os 
coletores, motoristas e outros 
pro� ssionais da limpeza públi-
ca urbana receberam diversas 
manifestações de respeito e 
carinho da população. 

Manter essa atitude de ma-
neira definitiva é essencial. 
Mesmo depois que a quarente-
na e o isolamento social termi-
narem. Há motoristas que não 
têm paciência ao encontrar 
com um caminhão da coleta 
em vias públicas, buzinam ou 
fazem manobras arriscadas. 
Espere alguns minutos ou faça 
um caminho alternativo.

Fique atento ao 
horário da coleta

Nas zonas sul e leste da 
capital, a coleta domiciliar de 
resíduos e a coleta seletiva são 
serviços prestados pela con-
cessionária Ecourbis. Para sa-
ber o horário em que a coleta é 
feita em sua rua, basta acessar 
o site da concessionária que 
faz a coleta e colocar seu CEP.: 
https://www.ecourbis.com.br/
coleta/index.html 

Em tempos de pandemia, 
tem sido feita uma alternância 
do horário de trabalho das 
equipes, para evitar aglome-
rações nas garagens. Dessa 
forma, em alguns pontos da 
cidade, pode haver alterações 
de até 3 horas durante a qua-
rentena. Assim, é fundamental 
estar atento ao horário padrão 
e deixar os resíduos correta-
mente ensacados em frente de 
casa, o que deve ser feito até 
duas horas antes do horário da 
coleta domiciliar diurna e após 
às 18h para o período noturno. 

Como ensacar
Use dois sacos para embalar 

os resíduos comuns. O saco 

preto maior não deve ter sua 
capacidade total usada: encha 
até apenas dois terços do volu-
me máximo total. 

Também é importante fa-
zer um nó � rme, na hora de 
fechar, para evitar que abra na 
hora de ser retirado das ruas. 

Objetos pontiagudos, como 
espetos de churrasco, itens de 
plástico ou vidro quebrados, 
devem ser protegidos por jor-
nais ou papel similar. Outra 
ideia é usar potes de plástico 
ou mesmo garrafas pet, cor-
tadas ao meio, para colocar os 
pedaços de vidro quebrados. 

Os sacos não devem estar 
muito pesados, com buracos 
ou vazando. 

Recicláveis 
têm valor

Não interrompa a separa-
ção dos recicláveis durante a 
quarentena. A coleta seletiva 
permite a reutilização de ma-
teriais que ocupariam espaço 
em aterros, que têm capacida-
de limitada.

A reciclagem também evita 
novas extrações de materiais 
da natureza para produção de 
mais embalagens e outros ar-
tigos.  Além disso, o processo 
de coleta seletiva e recicla-
gem gera empregos e renda 
para milhares de famílias de 
catadores e recicladores em 
todo o país. Em tempos de 
emprego escasso e atividade 
econômica reduzida no país, 
essa vantagem ganha ainda 
mais importância.

Limpe o quintal
Acumular objetos velhos e 

quebrados, pneus, recipientes 
sem uso ou qualquer outro 
item acumulado, sem uso, 
pode contribuir para a proli-
feração de roedores e outros 
vetores de doenças como o 
mosquito Aedes aegipty.

Aproveite a quarentena 
para fazer uma limpa no quin-
tal, garagens, em armários e 
gavetas. O que for reciclável, 
encaminhe para a coleta se-

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária 
pública responsável pela coleta, transporte e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de 
saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Subprefeituras, e o ob-
jetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

letiva. Já outros itens como 
móveis velhos e quebrados, 
bagulhos em geral, entregue 
para o Cata Bagulho ou leve 
para ecopontos da cidade.

Para saber a programação 
da Operação Cata Bagulho 
ou o endereço dos ecopontos, 
basta ligar 156. 

Consumo
Há uma diferença entre 

consumo e consumismo. A 
quarentena pode nos fazer 
re� etir sobre isso.

O consumo faz parte da vida 
moderna, é necessário e faz 
a economia girar. Mas, com-
prar coisas demais, brinquedos 
demais, objetos demais, que 
acabam encostados e sem uso 
no ambiente doméstico são 
atitudes prejudiciais à econo-
mia doméstica e até mesmo à 
construção pessoal de valores. 

A limpeza do quintal e dos 
armários pode demonstrar 
isso. Doe ou revenda online 
aquilo que não estiver em uso.

Se estiver com tempo livre 
durante a quarentena, aprovei-
te também para transformar 
roupas, acessórios e outros 
objetos, para reaproveitá-los.

Desperdício
Da mesma forma, durante 

a quarentena é preciso evitar 
desperdício de alimentos. Ao 
fazer compras, programe o 

cardápio, conforme o número 
de pessoas. 

E, ao longo da semana, vale 
também estudar reaproveita-
mento ou congelar o que for 
possível para evitar o desper-
dício e geração de resíduos 
orgânicos. Pesquisa realizada 
em 2018 pela Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) com apoio 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) mostrou que o arroz e 
o feijão representam 38% do 
montante de alimentos joga-
dos fora no país. O ranking 
dos alimentos mais desper-
diçados mostra arroz (22%), 
carne bovina (20%), feijão 
(16%) e frango (15%) com os 
maiores percentuais relativos 
ao total desperdiçado.

No Brasil, a média de ali-
mentos desperdiçados por 
domicílio é de 353 gramas por 
dia. Individualmente a média 
é de 114 gramas por dia.

Natureza
As origens exatas do novo 

Coronavírus ainda estão sen-
do estudadas por cientistas e 
acadêmicos em geral. 

Mas, o fato é que agressões 
à natureza têm custado caro 
ao ser humano, não só com a 
destruição dos recursos dis-
poníveis, mas também com 
re� exos à saúde: poluição, do-
enças, aquecimento global...

APROVEITE O PERÍODO PARA ORGANIZAR E 
LIMPAR O QUINTAL, ARMÁRIOS E ATÉ CRIAR 
UMA HORTA OU JARDIM EM CASA

Centrais mecanizadas de triagem garantem separação de recicláveis
Em março, a Autoridade 

Municipal de Limpeza Urba-
na (Amlurb) registrou dados 
preliminares que apontam 
crescimento de 14% na coleta 
seletiva. Dados mais recentes, 
referentes aos primeiros dias 
de abril, apontam acréscimo 
de 30% de resíduos em rela-
ção ao ano anterior. 

Especialistas avaliam que 
isso se deve ao hábito de comer 
mais dentro de casa, gerando 
recicláveis a partir das em-
balagens tanto de supermer-
cados quanto de serviços de 

entrega de refeições prontas.
No mesmo período tam-

bém foram analisados os 
resíduos de saúde e coleta 
domiciliar comum, que se 
mantiveram relativamente 
estáveis com uma variação de 
até -3%. Estima-se que, com 
o fechamento de estabeleci-
mentos comerciais de peque-
nos geradores, há um equilí-
brio entre uma possível maior 
geração de resíduos nas resi-
dências e menor geração nos 
comércios.

A Prefeitura também con-

sidera que o aumento no vo-
lume de recicláveis representa 
maior conscientização da po-
pulação sobre a importância 
da coleta seletiva, por conta 
das diversas campanhas de 
educação ambiental desen-
volvidas. Como os moradores 
estão mais tempo em casa, 
preocupam-se em separar o 
que é ou não reciclável e dis-
ponibilizar para a coleta. 

“Esperamos que ao � nal 
desta crise saíamos mais cons-
cientes e com novos e melho-
res hábitos, dentre eles o da 

reciclagem”, diz Edson Tomaz 
de Lima Filho, Presidente da 
Amlurb.  Paralelamente, as 
cooperativas que lidam ma-
nualmente com recicláveis 
tiveram suas atividades sus-
pensas, para proteger as pes-
soas que mantinham contato 
direto com os materiais.

Nesse período, portanto, 
o volume resultante da cole-
ta seletiva tem todo ele sido 
encaminhado às Centrais 
Mecanizadas de Triagem 
- uma delas a CMT Caroli-
na Maria de Jesus, em Santo 

RECICLAGEM

Durante a quarentena, os 
seres humanos também têm 
percebido a falta que faz o 
contato com ambientes ver-
des. Que tal aproveitar o pe-
ríodo para fazer uma pequena 
horta ou jardim em casa? 

Higiene e limpeza
A pandemia também está 

reforçando a importância da 
limpeza - pública, doméstica, 
individual. Os conceitos de 
higiene pessoal e de práticas 
corretas de descarte de lixo 
em vias públicas são bem 
conhecidos, mas nem todos 
respeitavam.

Nas últimas semanas, as 
ruas da cidade estão mais 
limpas, com menos circulação 
de munícipes, e os cuidados 
com a higiene pessoal, com 
mais lavagem das mãos e uso 
de álcool gel tem crescido

Educação
Aproveite a quarentena 

e ensine às crianças o va-
lor das escolhas, a impor-
tância de preservar a natu-
reza, a compra consciente, 
os cuidados no manejo do 
lixo, a separação dos resí-
duos. Faça, aliás, com que 
colaborem com esse processo.

Crie também brinquedos 
com caixas de papelão ou la-
tas, use o verso de impressões, 
incentive a troca de produtos .

Amaro, zona sul paulistana. 
Operada pela concessioná-

ria Ecourbis Ambiental, que é 
responsável tanto pela coleta 
domiciliar de resíduos quan-
to pela coleta seletiva de re-

cicláveis, a Central opera por 
equipamentos com sensores 
ópticos, que fazem a pré-sele-
ção dos recicláveis automatica-
mente, enquanto passam por 
esteiras. 
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O Museu do Instituto Bio-
lógico, na Vila Mariana, está 
fechado, assim como a expo-
sição Planeta Inseto. A biblio-
teca não pode ser visitada e 
nem mesmo o cafezal - con-
siderado o maior cafezal ur-
bano do país - localizado nos 
fundos do histórico prédio da 
Avenida Conselheiro Rodri-
gues Alves. Tudo por conta 
da pandemia de coronavírus 
e necessidade de isolamen-
to social.  Mas, os trabalhos 
no Instituto Biológico não 
pararam.  Não só os setores 
de triagem de exames estão 
atendendo normalmente, 
como a unidade agora pas-
sará a auxiliar para reduzir a 
subnotificação de casos de 
coronavírus no Estado. 

Isso porque o Laboratório 
de Viroses de Bovídeos do 
Instituto, que possui instala-
ção de Biossegurança nível 3 
(NB3), vai ajudar no Diagnós-
tico. O laboratório recebeu 
avaliação satisfatória do Ins-
tituto Adolfo Lutz, referência 
do Estado de São Paulo para a 
Covid-19, para prestar o aten-
dimento durante a pandemia.

Segundo o Secretário de 
Agricultura, Gustavo Jun-
queira, os exames poderão 
ser iniciados após finalizar 
adequações no laboratório e 
habilitação de seus técnicos 
pelo Instituto Adolfo Lutz. A 
perspectiva é atendimento 
de dez mil análises por mês, 
aproximadamente. “Este é 
um momento em que precisa-
mos trabalhar unidos e todos 
devem fazer sua parte e auxi-
liar no que for possível. Com 
isso em mente, nos mobiliza-
mos para habilitar o laborató-
rio da Secretaria para realizar 

Laboratório do Instituto Biológico vai 
analisar 10 mil testes/mês de coronavírus

•ESPECIAL - CORONAVÍRUS

R. Caramuru, 431
Praça da Árvore 

Comunicado  - Prevenção ao Covid 19
A Cut & Color, atendendo às determinações do 
poder público, mantém as restrições estabelecidas 
pelo decreto que estende a quarentena até 
dia 22 de abril.  

Entendemos que esse é um momento difícil e que 
demandará empenho coletivo e união. Nesse período, 
estamos planejando novidades e promoções.  Para 
aprimorar processos internos e tornar ainda mais rigososas 
todas as práticas de higienização e limpeza adotadas. 

Estaremos à disposição para orientações de beleza, bater um papo 
sobre procedimentos estéticos ou capilares, esclarecer dúvidas sobre 
tipos de corte, coloração, tratamentos... Mande sua mensagem!

A saúde e a vida estão em primeiro lugar. A beleza agora está em nos 
unirmos em pensamento nesse momento de isolamento e demonstrarmos 
força para superar essa fase crítica e participar desse esforço coletivo para 
manter a saúde da população. 

Continuem nos acompanhando nas redes sociais para manter o contato, 
trocarmos experiências e conversar sobre o futuro, que certamente será 
melhor e de mais coletivo.   

@cutcolorh @cutscolor

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

testes e ajudar no diagnóstico 
em SP”, destacou o Secretário 
Gustavo Junqueira.

Segundo a pesquisadora 
do Instituto Biológico res-
ponsável pelo Laboratório, 
Liria Okuda, duas servidoras 
do Laboratório de Viroses de 
Bovídeos passarão por trei-
namento no Instituto Adolfo 
Lutz nesta quarta e quinta-
feira. A pesquisadora destaca 
a importância da harmoni-
zação dos testes entre os 
laboratórios que irão atender 
o diagnóstico da Covid-19 
para evitar erros de interpre-
tação, o que comprometeria 
os resultados perante a co-
munidade.

Na área animal, este labo-
ratório é fundamental para o 
apoio e a execução dos pro-
gramas sanitários brasileiros, 
contribuindo para as opera-
ções de comércio nacional e 
internacional. Essa instalação 
estratégica NB3 permite a ma-
nipulação segura de materiais 
biológicos de origem animal e 

evita escape de microrganis-
mos que acarretam doenças 
aos indivíduos. Esse nível de 
segurança impede, desta for-
ma, o escape desses agentes 
que poderiam colocar em risco 
a comunidade com a exposi-
ção por inalação. “Essa segu-
rança para as análises animais 
pode ser transportada agora 
para as análises relativas à Co-
vid-19. Poderemos contribuir 
de forma segura”, explicou 
a pesquisadora Liria Okuda.

O Secretário Gustavo Jun-
queira ressaltou ainda que 
todo o time da Secretaria está 
empenhado e à disposição 
do estado e da população 
para trabalhar no combate à 
pandemia, além de garantir 
o abastecimento. “Se a curva 
epidêmica da Covid-19 ocor-
rer, conforme está sendo 
previsto, haverá necessidade 
de chamar mais profi ssionais 
da Secretaria para colaborar 
nesse atendimento. Alguns 
profissionais que atuam na 
área de sanidade animal já 

manifestaram interesse em 
colaborar. O diagnóstico será 
realizado de segunda a se-
gunda, para darmos conta do 
atendimento. As atividades 
serão iniciadas assim que ob-
tivermos os insumos diagnós-
ticos e, principalmente, os 
equipamentos de proteção 
individual”, afi rma Gustavo.

O laboratório NB3 foi inau-
gurado pelo IB em 2016. O es-
paço recebeu investimentos 
de R$ 2 milhões do Governo 
do Estado de São Paulo.  O 
laboratório cumpre os requi-
sitos de Segurança Biológica 
Nível 3, estabelecidos pela 
Organização Mundial de Saú-
de Animal (OIE) e é o único do 
Estado e um dos poucos do 
País da área animal a ter este 
nível de segurança. Ele possui 
acreditação pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia (INMETRO) 
e é credenciado pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) para 
análises virais em animais.

Como o jornal São Paulo 
Zona Sul já havia antecipado, 
o terminal Ana Rosa foi fi nal-
mente concedido à iniciativa 
privada. Além dele, outros 12 
terminais de ônibus ligados 
a estações do Metrô estão 
sendo administrados pela 
empresa Unitah Empreendi-
mentos e Participações. Além 
de explorar comercialmente 
o local, a empresa fi cará res-
ponsável pela manutenção, 
limpeza e segurança.

Os demais terminais con-
cedidos estão ao lado das 
estações Armênia, Santana e 
Parada Inglesa (Linha 1- Azul); 
Artur Alvim, Patriarca/Norte, 
Vila Matilde/Norte, Penha/
Norte, Carrão/ Norte, Carrão/
Sul, Tatuapé/Norte, Tatuapé/
Sul e Brás (Linha 3-Vermelha).

A concessão foi feita em 
2019 e o concessionário pode 
explorar as áreas por 30 anos 
e até mesmo construir so-
bre os terminais Ana Rosa, 
Santana, Patriarca (Norte), 
Vila Matilde (Norte), Carrão 
(Norte), Tatuapé (Norte) e 
Tatuapé (Sul), seja para uso 
comercial ou residencial em 
uma área total de 84 mil m² 
de construções.

O valor da outorga, fator 

de seleção da concessão, 
foi de R$ 11 milhões para o 
Metrô, que também passará 
a receber a partir do quinto 
ano de contrato R$ 855 mil 
mensais ou 8% da renda bruta 
da exploração dos terminais, 
o que for maior.

O metrô alega que, além 
dessa receita, a concessão 
vai proporcionar economia 
de aproximadamente R$ 22 
milhões por ano, valor an-
teriormente gasto com as 
despesas de conservação e 
manutenção dos terminais. 

O metrô também lançou 
novo edital para conceder 
áreas comerciais de 14 es-
tações da Linha 2-Verde. A 
concessão vai resultar na am-
pliação dos espaços comer-
ciais, além da implantação de 
sanitários de uso público em 
nove dessas estações.

O vencedor da concor-
rência vai poder explorar co-
mercialmente por 30 anos os 
espaços e terá que realizar in-
vestimentos como contrapar-
tida para melhorar a infraes-
trutura das áreas comerciais, 
ampliando em 40% os espaços 
disponíveis atualmente, che-
gando ao total de 1.400 m² de 
áreas comercializáveis.

Terminal Ana Rosa 
foi concedido à 
iniciativa privada
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•SAÚDE

Pizzarias têm sabores veganos 
para entrega em domicílio

•GASTRONOMIA

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
 - Planalto Paulista - 
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CONTRA-FILÉ C/ VINAGRETE
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ESPETINHOS
O melhor espetinho com o 
melhor preço!! 
Venha provar em nossa loja 
ou peça pelo Aplicativo 
• Espetinho bovino • Espetinho de frango • Espetinho de Coração • 
Linguiça Toscana Aurora • Pão de alho • Queijo coalho e muito mais

Pra quem é vegano, é mais 
difícil pedir boas refeições em 
tempos de pandemia, para 
delivery? Três pizzarias da 
região contam com boas pe-
didas para quem quer evitar, 
além das carnes, também ou-
tros derivados de leite e ovos. 

Braz Quintal
A pizzaria que funciona 

em um casarão com imenso 
quintal e jardim na Vila Ma-
riana também está de portas 
fechadas, mas atendendo 
delivery todos os dias. 

Ali, o destaque vegano 
do cardápio é a Zucchini del 
Campo que leva queijo da re-
ceita, que são todos sem leite 
de vaca ou de outros animais 
(produzidos pela @nomoo) e 
ainda é fi nalizado com nossas 
icônicas abobrinhas assadas 
na lenha. Mas só no cardápio 
da Bráz Quintal do Paraíso.

A Bráz Quintal fi ca na Rua 
Gandavo, 447; Informações 
pelo telefone 5539-4911; Aten-
de todos os dias, das 18h às 
23h30 e está nos aplicativos 
Rappi e iFood.

1900 Pizzeria
Na tradicional 1900 tem 

até queijos veganos, mas nem 
sempre há disponibilidade no 
estoque - é preciso perguntar 
antes. A pedida vegana mais 
famosa da casa é a Vivere, que 
leva mozarela vegana, tomate 
cereja, azeitonas pretas e 
manjericão. 

Outra opção é a Verdi, que 
mescla mozarella vegana, pal-
mito e alcaparras.

A casa ainda sugere aos 
adeptos do veganismo para 
que solicitem a substituição 
dos queijos tradicionais pela 
mozarela vegana em outras 
pizzas que levam somente 
laticínios e vegetais para criar 

Comida Caseira 
e Fresquinha 

Todos os dias  da semana

Temos salão
no piso superior
com TV e Wi-Fi

De 2a a 6a feira 
das 11h às 15h

MARMITEX - DELIVERY
Comerciais        R$ 17,90
Extras               R$ 19,90 
Fitness                R$ 17,90
Pratos do Dia           R$ 19,90
Refrigerante    R$ 5,00
TAXA DE ENTREGA  R$ 5,00  (consulte área)

ENTREGA GRATUITA PARA 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES

R.dos Otonis 537 - V. Clementino
Tel. 4563-2955    99223-6029Tel. 4563-2955    

Às quartas: 
a melhor feijoada

PEÇA JÁ POR 
TELEFONE OU 
WHATSAPP -
EXPERIMENTE!

Dentista conversa com idosos durante pandemia
Tempos difíceis para to-

dos, a pandemia de Covid tem 
um peso ainda maior para 
pessoas dos grupos de riscos, 
como idosos.

Além de se proteger da 
doença, permanecendo em 
isolamento social em suas 
casas, os idosos têm que en-
frentar a distância dos fami-
liares amados, dos amigos, 
dos vizinhos... A tecnologia, 
entretanto, tem ajudado. 
Muitos recorrem ao tele-
fone, WhatsApp e outros 
aplicativos de conversa, liga-

ções em videochamadas...
Mas, muitos sentem que 

não têm com quem conver-
sar ou em alguns momentos 
podem se sentir soliltários. 
“Foi pensando nessas pesso-
as que decidimos nos ofere-
cer para simplesmente bater 
um papo”, explica dr. Danilo 
Racy, da Vinci Clínica de Reabi-
litação Oral, Estética e Facial. 
Racy é cirurgião dentista que 
atua na Vila Mariana, Aclima-
ção e redondezas, mestre em 
implantodontia com mais de 
25 anos de experiência.

“Não precisa ser paciente 
da clínica, é só uma conversa 
de carinho e apoio. Nesse mo-
mento de reclusão, queremos 
oferecer palavras de confor-
to”, explica Racy. “Claro que 
também estamos disponíveis 
para esclarecer alguma dú-
vida sobre higiene e saúde 
bucal, que se torna algo ainda 
mais importante durante a 
pandemia”, diz ele.

O consultório de Danilo 
está funcionando apenas para 
casos de emergência, duran-
te a quarentena, ou conti-

nuidade de tratamentos em 
emergência. Especializado 
em implantes de baixo custo, 
o consultório também atende 
pacientes para tratamentos 
dentários básicos, profi laxia, 
endodontia (tratamentos de 
canal), clareamento e estéti-
ca, ortodontia etc.

Para entrar em contato 
com a equipe da Clínica Vinci 
e dr. Danilo Racy, ligue: (11) 
3277-2706 ou (11) 3341-0304; 
também pelo WhatsApp: (11) 
9 5571-6331.

muito mais opções, como 
Amalfi tana (rúcula e tomate 
seco), Carciofi ni (alcachofra), 
ou Speciale ( com tomate 
fatiado, manjericão, rúcula e 
pimenta biquinho.

Outra boa pedida pode 
ser a Liguria. Inspirada no 
clima de Gênova, na Ligúria, 
região ao norte da Itália, esta 
nova receita da 1900, livre de 
lactose, leva mozzarella de 
ovelha, tomate cereja e pesto 
alla genovese. A mozarela de 
ovelha pode ser substituída 
pela vegana.

A mozzarella vegana é 
feita de água, óleo de coco, 
amido, sal marinho, extrato 
de oliva e não contém glúten.

A clientela pode optar pela 
massa tradicional ou integral.

A matriz da 1900 fica na 
Rua Estado de Israel, 240 – 
Vila Clementino. Telefone: 
5575-1900. Site: 1900.com.br. 
Tem aplicativo próprio para 
pedidos em domicílio - con-
sulte no site.

Família Presto
Outra pizzaria da região 

que investe em opções para 

o público vegano é a Família 
Presto, na Aclimação. Ali, tem 
uma página inteira do cardá-
pio dedicada às receitas sem 
nada de origem animal, nem 
carnes, nem laticínios.

São 10 opções super cria-
tivas, como a Rubi – Rubi Ve-
gana: brócolis, tomate seco, 
cream cheese ou cream Gour-
met de Inhame Germinou 
Veganfood . 

A Calabria Veggie tem 
cream gourmet de inhame 
Germinou com Calabresa Ve-
gabom e cebolas. 

A Pérola Negra Vegana 
mistura o mesmo cream gour-
met de inhame Germinou com 
alho poró e Alho Negro, que é 
um dos ingredientes mais fa-
mosos e conhecidos da casa, 
por ter sido pioneira em seu 
uso na pizza. 

A Família Presto fica na 
Rua Esmeralda, 39 – Aclima-
ção. Telefone: 3207-1094. Site: 
familiapresto.com.br. Con-
sulte área de entrega no site, 
que também costuma ter 
alguns cupons de desconto. 
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Pizza Zucchini del Campo, da Braz Quintal

Diálogo para evitar a solidão pode acontecer mesmo com pessoas que não são pacientes e é uma ação solidária gratuita da equipe do Dr. Danilo Racy
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•ESPECIAL - CORONAVÍRUS

Sabe-se que há subnotifi-
cação de casos em todas as 
regiões do país - inclusive a 
mais atingida pela pandemia 
de coronavírus, que é o Esta-
do de São Paulo, sobretudo a 
capital. Seja por morosidade 
nos resultados, por inexis-

tência de testes disponíveis 
para toda população ou mes-
mo por pessoas que sequer 
buscam a rede, já que são 
assintomáticas ou estão com 
sintomas leves da doença, o 
fato é que há consenso entre 
os técnicos em nível federal, 

FAÇA UMA VISITA | 11 4972-7350

Programa Bilíngue
no contraturno

Inglês todos
os dias

Período
integral

Valorização
do esporte

Preço
justo

MOOCA(SP)  |  SANTO ANDRÉ  |  SÃO BERNARDO

A educação do seu filho é prioridade para
sua família? Para a Escola Vereda, sim!

Periferia tem mais óbitos por Covid
estadual e municipal de que 
há muito mais casos de Co-
vid-19 do que os efetivamente 
notifi cados, testados e, por-
tanto, confi rmados. 

Ainda assim, os dados ofi -
ciais apontam para algumas 
realidades importantes de 
serem observadas. Na sema-
na passada, o jornal São Paulo 
Zona Sul apresentou números 
relacionados à zona centro 
sul paulistana que aponta-
vam que, assim como a zona 
oeste, onde há bairros como 
Morumbi, Lapa e PInheiros, 
concentrava altos números 
de casos de Covid.

De acordo com especialis-
tas, essa contaminação inicial 
se explica por serem bairros 
de classe média e alta, com 
muitas pessoas que viajaram 
ao exterior e voltaram ao país 
infectadas e transmitindo o 
vírus a familiares, colegas de 
trabalho e amigos. Além dis-
so, a mesma região concentra 
muitos hospitais particulares 
e públicos.

Essa semana, entretanto, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
divulgou um mapa indicando 
as regiões da cidade onde 
ocorreram mais óbitos confi r-
mados ou suspeitos de Covid 
19. Agora, o mapeamento se 
inverteu - a maioria das mor-
tes ocorre nas periferias.

Isso indica que pessoas 
que trabalham nas áreas cen-
trais e mantiveram contato 
com os infectados - seja em 
hospitais, comércio ou trans-
porte público, ou mesmo em 
outros ambientes de trabalho 
- levaram a doença à periferia 
e, por falta de atendimento 
adequado ou acesso à rede, 
acabaram falecendo.

Na zona sul paulistana, o 
distrito que registra o maior 
número de mortes é a Capela 
do Socorro, com 22 óbitos. 

Mas, isso não signifi ca que 
as regiões de classe média 
estejam fora do risco. O pe-
queno distrito do Jabaquara, 
que tem apenas 14 quilôme-
tros quadrados, já registra 16 
mortes.

No Ipiranga, já são 19 mor-
tos, Cursino outros 13, Saco-
mã mais 21. 

Na região da Subprefeitu-
ra de Vila Mariana, o distrito 
Moema tem 12 mortes, na 
saúde são 17 e na própria Vila 
Mariana são 16. O nobre e pe-
queno Campo Belo já registra 
11 óbitos confi rmados.

O número de mortes em 
bairros mais ricos da cidade, 
como Morumbi, Itaim Bibi e 
Alto de Pinheiros, que regis-
traram grande número de 
casos, é bem pequeno. No 
Morumbi, por exemplo, que 

até semana passada tinha 258 
casos confi rmados, só ocorre-
ram 3 mortes.    

De acordo com dados ofi -
ciais do Ministério da Saúde, 
o número total de mortes por 
coronavírus no Brasil todo 
subiu para 1.924, sendo 188 
mortes nas de quarta (15) 
para quinta (18). São 30.425 

casos ofi ciais no país, segun-
do os dados mais recentes do 
governo federal, um aumento 
diário superior a 2100 pesso-
as. O Estado de São Paulo tem 
11.568 casos, com 853 mortes, 
sendo 75 de quarta (15) para 
quinta (16), período em que 
foram registrados 525 novos 
casos. 
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Só 32 farmácias na cidade amplicam vacina da gripe
A promessa foi feita ainda 

em 18 de março, às vésperas 
do início da campanha vacina-
ção contra gripe em idosos. 
Mas, até agora não havia sido 
colocada em prática a apli-
cação gratuita em farmácias 
privadas. “Até mil farmácias 
da capital, por meio de acor-
do com a Abrafarma, farão 
vacinação a partir de 13 de 
abril”, disse Doria, na época, 
acrescentando que a parceria 
poderia ser estendida aos 
demais municípios do Estado.

Essa semana, entretanto, 
a Prefeitura anunciou que 
a campanha teria início, na 
verdade, no dia 14 de abril. 
Porém, para se ter uma ideia, 
em toda a cidade, por enquan-
to há somente 32 farmácias 
oferecendo o serviço. Não 
há notícias sobre a oferta em 
cidades do interior.

Para se ter uma ideia, na 
cidade existem cerca de 5 mil 

farmácias e drogarias.
Segundo a Prefeitura, o 

objetivo de oferecer a vacina 
em farmácias, nessa segun-
da fase da campanha, é por 
conta de as farmácias serem 
um dos poucos lugares onde 
as pessoas ainda podem ir, 
por conta da quarentena que 
fechou estabelecimentos em 
toda a cidade. 

Segunda fase
A nova etapa da campanha 

de vacinação contra gripe 
começou na quinta, 16 de 
abril, destinada a pessoas com 
doenças crônicas não trans-
missíveis e outras condições 
clínicas especiais, caminhonei-
ros, motoristas de transporte 
coletivo e portuários, popula-
ção privada de liberdade, fun-
cionários do sistema prisional 
e povos indígenas.

A vacinação em farmácias 
começou na terça, 14, já no 
final da primeira fase, desti-

nada a dosos (60 e + anos) e 
trabalhador da saúde. Forças 
de segurança e salvamento fo-
ram incluídas em 30 de março.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, a parceria com 
as drogarias segue até o dia 22 
de maio, das 9h às 17h. As 32 
farmácias e drogarias privadas 
habilitadas serão utilizadas 
como postos fixos (extra-
muros) durante a campanha 
nacional de vacinação contra 
a Infl uenza estão em diferen-
tes regiões da cidade (veja 
relação completa em nosso 
site - jornalzonasul.com.br)

Para se ter uma ideia, em 
toda região de Vila Mariana, 
Moema, Jabaquara, Saúde, 
Ipiranga e Cursino só há duas 
drogarias com a oferta gra-
tuita de vacinas contra gripe: 
Drogasil da Rua Tomás Carva-
lhal, 499 (Paraíso); e Farma 
Ponte da R. Santa Cruz, 2305 
(Vila Gumercindo).

A vacina
A vacina contra Infl uenza 

não protege do coronavírus, 
mas vai auxiliar os profissio-
nais de saúde no diagnóstico 
para a Covid-19, ao descarta-
rem os vários tipos de gripe 
na triagem da população va-
cinada. A vacinação também 
acontece em todas as unida-
des de saúde do município de 
São Paulo. 

A terceira etapa da campa-
nha de vacinação acontece a 
partir de 09 de maio, quando 
serão incluídos professores de 
escolas públicas e privadas, 
crianças (6 meses a menores 
de 6 anos), gestantes, puérpe-
ras, povos indígenas, adultos 
de 55 a 59 anos de idade, pes-
soa com defi ciência.

No site do jornal SP Zona 
Sul também é possível encon-
trar o link para a relação com-
pleta das unidades básicas de 
saúde que oferecem a vacina.

Casas de repouso

Resp. técnica:  Dra. Alessandra M. Takaki - CRO 72928
Resp. legal: Dra. Eliane Takara - CRO 748-856

R. Dr. Isaias Salomão, 81
ao lado do metrô Saúde

 

Fones: 5594-0135 e 2359-4441

Nova técnica permite uso de aparelho 
ortodôntico “invísível”

CORRIJA SEU SORRISO!

Venha
conhecer R. Dr. Isaias Salomão, 81 ao lado do metrô Saúde

Resp. legal: Dra. Eliane Takara Takatuka- CRO 74856

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem
Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional)
- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

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)

OdontologiaPsicologia

Para anunciar

no SP Zona Sul

Online e Impresso

9 8172-2020

9 8216-2837

APARELHOS AUDITIVOS

•Aparelhos Auditivos
•Baterias e Consertos 
•Tampões de Natação e Antirruído

CARTELAS DE BATERIAS
PREÇO PROMOCIONAL

R$ 9,00

Av. Onze de Junho, 357 - V. Clementino 
Tel.: 3211-7105 - WhatsApp: 96353-1435
www.centroauditivoaudifone.com.br

AVALIAÇÃO 
SEM 

COMPROMISSO

Audição

Estética e Saúde

PSICOLOGIA CLÍNICA
PSICANÁLISE

Av. Diederichsen, 1243 - sl 3 próx. metrô Conceição

9 9222.2771

- Psicologia Individual:
  Crianças, Adolescentes
  e Adultos
- Terapia Cognitivo e 
Comportamental
- Terapia de Casais
- Avaliação Psicológica
- Psicodiagnóstico
- Psicoterapia Breve

J.C. Salmerao - CRP 97.124
9 9222.2771 Agende sua

consulta

Além do drive-thru, que está disponível em 
várias unidades básicas de saúde e hospitais, 

a vacina agora pode ser feita em farmácias. 


