Pratos vegetarianos são dica até
para quem curte carne, como o
hambúrguer do “Verdurinha”

Dia Mundial da Limpeza 2020
estimula ações dentro de casa:
#Eu cuido do Meu Quadrado
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Linha Ouro segue sem previsão
As obras da Linha 17 Ouro, que deveriam ligar
o Jabaquara ao Aeroporto
de Congonhas e também
à região do Morumbi - seguem lentas, sem previsão
para início da operação e
com projeto reduzido, ou
seja, em vez de 17 estações, terá apenas 8, sem a
conexão planejada inicialmente ao terminal Jabaquara, da linha 1 do metrô.
Na última semana, aconteceram novos capítulos de
disputa judicial envolvendo
as obras de continuidade
da linha. A ainda assim,
só a estação Morumbi
tem ritmo mais acelerado e a linha, inicialmente
prevista para a Copa de
2014 no Brasil, não deve
ficar pronta nem para a
copa de 2022 e a um custo
muito maior... Página 3
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Ação do consumidor é importante
O mundo vai mudar após
a pandemia de Covid, com
aumento das preocupações de
preservação do meio ambiente,
maior higiene pessoal e nos
ambientes, novas atitudes de
consumo e destinação final de
resíduos? Muitos especialistas
apostam que sim, inevitavelmente, pelas próprias alterações de rotina provocadas pela
quarentena. Outros avaliam
que é preciso esperar e, mais do
que isso, acelerar ações de educação ambiental que foquem
na importância desses novos
hábitos para evitar problemas
similares no futuro.
Para que o cenário futuro
tenha mais cenas positivas, não
são apenas os consumidores
finais que devem adotar nova
postura de consumo, tornar cotidiano o hábito de separar os
materiais recicláveis para encaminhamento à coleta seletiva.
Quando se fala em mudanças, é fundamental que efetivamente atinjam todos os atores
sociais envolvidos na geração
e destinação de resíduos, no
processo de consumo: poder
público, indústria, comércio,
prestadores de serviço.
Reduzir o consumo de energia e matérias primas, a geração
de resíduos, ao mesmo tempo
em que se amplia o volume de
recicláveis e a participação da
população são desafios conjuntos da sociedade brasileira,
como já previa o Plano Nacional de Resíduos Sólidos,
aprovado há 10 anos.
Mas, o interessante é que dá
para consumidores participarem inclusive do processo de
mudança nas empresas - sejam

elas indústrias ou pequenos
estabelecimentos comerciais. .

Cobrança
positiva

O estudante universitário
Pedro Mazzari tem se preocupado em ir além da separação
dos materiais recicláveis em
ambiente doméstico.
Ele, que cursa o útimo ano
em Ciências Sociais e tem casa
no Jabaquara, está preocupado
em provocar mudanças nas
empresas. “Sei que sou só um
estudante, mas creio que as empresas estão abertas a nos ouvir.
Não se trata de reclamação,
mas sim de participação nesse
processo”, avalia o jovem.
Pedro diz que tem prestado
atenção em tudo o que sua
família compra em supermercados e que as embalagens
acabam sendo o principal foco
de atenção e até de conversas
com os pais.
“Especialmente durante essa
quarentena, que estamos passando muito tempo juntos, percebi o quanto de embalagem
vai direto para a reciclagem.
Mas também descobri que
muitos materiais não têm bom
valor de mercado ou têm processo de reciclagem muito caro,
não vale a pena a separação”,
aponta o estudante. “O isopor
é muito prático, mas aqui em
casa decidimos não mais comprar legumes, verduras e frutas
vendidos neles - sem falar que
ainda vem com aquele plástico
filme em volta, que também
acaba no lixo comum”, observa.
Se no supermercado ele consegue evitar as bandejas de
isopor, nos serviços de delivery

percebeu que é mais difícil.
“Mas tenho sugerido aos restaurantes e lanchonetes de
onde pedimos refeições para
que estudem outras embalagens disponíveis no mercado.
Sei que o momento não é propício, os descartáveis têm grande importância para garantir a
higiene e a não transmissão do
vírus da Covid, mas creio que
é também um momento de
reflexão, de buscar um futuro
melhor e mais saudável para o
planeta”, diz o jovem.
Essas atitudes fizeram com
que Pedro descobrisse também
os Serviços de Atendimento ao
Consumidor das indústrias. “Se
eu penso em alguma melhoria para o meu celular, como
reivindicar que a bateria tenha maior duração, ligo e falo.
Acho que essa atitude pode
trazer mudanças importantes
a médio prazo”, diz o jovem.
Efetivamente, o fato de consumidores participarem ativamente no processo de compra
- seja sugerindo melhores embalagens ou buscando produtos
que gastem menos energia e
durem mais - serão fundamentais no futuro e muitas das
empresas já perceberam essa
necessidade de praticar responsabilidade social e ambiental.
“Eu acho que, no futuro,
todo produto terá que vir em
uma embalagem que possa
ser reaproveitada, de alguma
forma, ou que tenha reciclagem
garantida. E acho que alguns
materiais de difícil reciclagem
devem desaparecer ou ganhar
um método para que possam
também ser reaproveitados”,
sonha o jovem.

FAMÍLIAS JÁ ESTÃO BUSCANDO EQUILÍBRIO

ENTRE TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE, CONSUMO

CONSCIENTE E RESPEITO AOS CICLOS DA NATUREZA

Resgate de
boas práticas

Enquanto o jovem Pedro
sonha com um futuro com novas tecnologias e menos gastos
de energia, há pessoas que sonham com o resgate da simplicidade que, no passado, evitava
a geração de tantos resíduos.
É o caso de Walkyria Alice,
moradora do Campo Limpo. A
professora aposentada ainda se
lembra da infância, quando as
compras eram feitas com potes
levados de casa. “Tudo era a
granel. Não tinha essa quantidade de embalagem”.
Cuidadosa com os resíduos domésticos, em especial
nos tempos de pandemia, ela
entende que as embalagens
descartáveis surgiram pela
necessidade de higiene. “Hoje,
as grandes cidades reunem milhares de pessoas e seria impossível haver ‘vendinhas’, como
a gente chamava os antigos
armazens, para atender todo
esse público. Até porque, como
chegariam todos os produtos a
tantos entrepostos?”, pergunta.

Por outro lado, ela considera que essas antigas práticas
podem inspirar novas ideias.
“Creio que a pandemia está
fazendo as pessoas repensarem,
valorizarem aquilo que há de
mai simples na vida, como um
passeio pela rua, uma conversa
de bar, um encontro familiar
cheio de abraços”, diz. “Acho
que as empresas precisam retomar os vasilhames retornáveis,
estudar produtos tanto para
famílias pequenas, em pequenas quantidades que evitam
desperdício, quanto embalagens bem grandes, de produtos
que duram mais, para que as
pessoas possam economizar
ao mesmo tempo que evitam
tantas embalagens”.
O básico ela também faz.
Separa os recicláveis para a
coleta seletiva que acontece
em sua rua. Nas zonas sul e
leste paulistanas, o serviço é
oferecido pela concessionária
Ecourbis. Para saber o horário
em que o caminhão da coleta
seletivao ou mesmo o caminhão tradicional passam pela
rua onde mora, basta acessar

www.ecourbis.com.br/coleta/
index.html
Com toda sua experiência
de dona de casa e seus conhecimentos como professora,
Walkyria aponta que, mesmo
antes de todas essas mudanças
entrarem em prática, já é possível fazer todo o planejamento
tendo em vista o combate ao
desperdício, a limpeza da casa
e os cuidados para evitar doenças. “Porque não é só a Covid
que pode nos atingir se não
cuidarmos da higiene. Tem a
dengue e tantas outras doenças
trazidas por ratos, mosquitos...”,
alerta. Ela mantém em casa
uma lixeira exclusivamente
para o material reciclável e
outra para os demais resíduos.
Cozinheira de mão cheia,
raramente recorre a pedidos
de refeição pronta e acredita
que, com criatividade, não se
joga fora nenhum alimento.
“Farinha, grãos, enlatados, dá
para estocar por bastante tempo. Mas na hora de comprar
perecíveis é bom não exagerar
pra não deixar nada estragar”,
orienta.

LIMPEZA URBANA

Ação mundial estimula limpeza doméstica
Todos os anos, em setembro, mais de 180 países se
mobilizam em ações cheias
de simbolismo mas de caráter totalmente prático. É
o Dia Mundial da Limpeza
(World Cleanup Day), uma
ação mundial que visa a promover a mobilização de voluntários para a limpeza de
suas cidades, bairros, praias,
praças e parques.
Mas, esse ano, a data será
celebrada de maneira diferente. No dia 19 de setembro,
o mundo estará mobilizado
para 24 horas de limpeza,
só que dessa vez o mote será
#EUCUIDODOMEUQUADRADO. Ou seja, serão estimuladas práticas para limpeza interna às propriedades
e não em áreas públicas, para
evitar riscos de transmissão
da Covid.
A data sempre simboliza
a necessidade de conscienti-

zação da sociedade para um
problema maior do descarte
irregular de resíduos sólidos
urbanos. No ano passado,
20 milhões de pessoas participaram da segunda edição
do evento que, em 2018, havia mobilizado 2 milhões de
pessoas e 23 países a menos.
Dessa vez, portanto, devido à pandemia, as ações de
limpezas no formato realizado em anos anteriores não
poderão ocorrer por causa
de aglomerações e risco de
contaminação pelo Covid
em resíduos.
E qual o melhor protocolo de segurança nessa época?
Ficar em casa e “cuidar do
seu quadrado”.
Os organizadores estão
orientando, inclusive, que
não será permitida a realização de atividades externas
usando a marca do evento.
E sugerem as várias possi-

bilidades para que as pessoas
participem e compartilhem
suas experências em relatos
pela internet.
Veja algumas sugestões de
ações:
LIMPEZA AMBIENTAL
• Limpeza para eliminação do Foco de Dengue
• Limpeza Solidária: Se-

pare o que não tem mais serventia para você e doe para
quem precisa
• Limpeza de Resíduos:
Separe os resíduos (o “lixo”)
gerados na sua residência em
reciclável, composto e rejeito. Use o app Qzela para registrar a ação de separaçãorealizada

• Você pode também separar e destinar óleo de cozinha e resíduos eletrônicos.
LIMPEZA DIGITAL
O objetivo dessa limpeza
é organizar sua vida digital e
remover todas as informações
dispensáveis. Acredita-se que
esse tipo de organização estimula as pessoas a praticarem
ações objetivas e evitar o acúmulo, a sujeira, a bagunça.
Limpe incluive seus dispositivos como fotos duplicadas,
aplicativos não utilizados, e-mails antigos ou não lidos e
arquivos desnecessários. Saiba mais em: digital.worldcleanupday.org
LIMPEZA MENTAL
Pratique atividades que
possam contribuir para a sua
limpeza mental, como por
exemplo:
• Meditação, prática de esporte, música, dança, yoga,
leitura, práticas espiritualis-

tas, dentre outros. Realize as
atividades como preferir, mas
sempre #DentroDeCasa!
PROGRAMAÇÃO
DE LIVES
Os organizadores do Dia
Mundial da Limpeza ainda
vão promover uma série de lives e eventos pela internet que
podem ser acompanhados
por qualquer interessado.
Várias lives já vêm sendo
apresentadas e estão no Instagram.com/teoriaverde. E
outras estão na agenda para
os próximos dias: basta acessar www.limpabrasil.org/dia-mundial-da-limpeza
para
ficar por dentro da programação completa.
Há ainda um grupo no
Facebook - procure por Dia
Mundial da Limpeza - em que
os participantes vão poder interagir e mostrar as ações que
tomaram #dentro do seu quadrado!

Participe, discuta, reﬂita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação ﬁnal de resíduos. Esta página
conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte
e destinação ﬁnal de resíduos domiciliares e de saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19
das 32 Subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação
ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.
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Perda auditiva e isolamento social
Estudo comprova que a perda de audição impacta diretamente no ânimo e bem estar dos mais velhos

A perda auditiva é
um dos maiores problemas na terceira idade,
afetando diretamente
a qualidade de vida e
dificultando o relacionamento com familiares
e amigos.
Como consequência
de longo prazo, há um
declínio cognitivo, que
leva a um prejuízo ainda maior no âmbito físico e mental. Podemos
destacar também as
questões relacionadas
a mudanças no comportamento e personalidade, pois diante da
dificuldade de ouvir é
comum a insegurança,
introversão e, automaticamente, o isolamento
social.
No atual cenário de
pandemia mundial, esse
isolamento ganhou ainda mais foco em nossa

clínica, pois muitas pessoas sentiram na pele a
piora de sintomas como
ansiedade, medo, depressão e preocupação, em especial os idosos. Outra questão que
trouxe ainda mais forte
o isolamento por decorrência de dificuldades
auditivas foi o uso de
máscaras. Temos escutado constantemente
relatos de pacientes
que nos procuram pois
perceberam a diﬁculdade para ouvir e entender, uma vez que o uso
de máscaras se tornou
obrigatório e tal medida nos faz perder pistas
importantes durante a
nossa comunicação visual (leitura dos lábios)
e parte da expressão
facial.
Outro ponto importante que piora as

conseqUências do isolamento diz respeito
àquelas pessoas já com
deﬁciências auditivas e,
por conta da pandemia, tiveram seus aparelhos danificados por
falta de manutenção
ou ﬁcaram sem bateria.
Apesar de diversos centros auditivos estarem
abertos oferecendo serviços de atendimento
online, delivery e domiciliar, ainda encontramos dificuldade para
romper a barreira do
isolamento e chegar a
essas pessoas.
Caros leitores, apesar do momento difícil,
temos a tecnologia a
nosso favor. Estamos
prontos para oferecer
atendimento presencial
com excelência e segurança. E para aqueles
que não têm permissão

para sair de casa ou
não sentem segurança, fiquem tranquilos.
Conseguimos chegar
até você com a mesma
segurança através de
um atendimento domiciliar, além das opções
de teleatendimento (por
vídeochamada) e os
nossos serviços delivery.
Atuamos há sete
anos no bairro da Vila
Clementino e contamos agora com uma
nova unidade do Campo Belo.
Reforçamos a importância da intervenção
precoce e convidamos
você para conhecer o
nosso atendimento.
Estamos aqui por vocês! Agende uma avaliação inicial sem custos.
Fonoaudólogas
ALESSANDRA HERRERA
DIANE MICHIUTI

Vale

Revisão e Limpeza
Grátis

- AudioMAG Vila Clementino
Rua Leandro Dupret, 168
Tel.: (11) 5083-6539 * (11) 94197-4510

em seus aparelhos auditivos

- AudioMAG Campo Belo
Av. Vereador José Diniz, 3457 - sl 810
Tel.: (11) 5531-7504 * (11) 93401-3001

www.audiomag.com.br
E ARTE

•TRANSPORTE

Obras da Linha Ouro enfrentam nova
paralisação e não há prazo para conclusão
Uma obra prevista para
ser concluída para a Copa de
2014 no Brasil não ﬁcou pronta
sequer para a Copa de 2018.
E, ao que tudo indica, não vai
terminar antes da Copa de
2022! A Linha Ouro - 17, em Monotrilho, vem se mostrando
um ﬁasco em planejamento e
consumindo recursos públicos
sem nem mesmo ter uma expectativa operacional positiva.
Além do atraso, a linha que
foi projetada para ter 19 estações deverá ter apenas oito e,
paralelamente, seu custo aumento de R$ 3,2 bilhões para
R$ 4,4 bilhões.
Não para por aí: a expectativa é de que o trecho atenda
a uma demanda diária máxima
de 170 mil passageiros. Para
se ter uma ideia, a linha 5 do
metrô já transporta mais de
600 mil pessoas por dia.
Como se não bastassem os
questionamentos em torno
do projeto - que, antes de seu
início foi anunciado como mais
rápido e mais barato, pelo Governo, por não demandar muitas desapropriações e obraqs
em subterrâneo - a linha Ouro
17 ainda tem enfrentando percalços em âmbito judicial.
Só essa semana, foram
duas decisões no embate jurídico que o Governo do Estado
enfrenta para conseguir retomar as obras da linha que,
exceto pela estação Morumbi,
estão paralisadas.
No dia 15 de setembro, o
metrô cumpriu determinação
da Justiça que determinava a
suspensão de um edital para
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◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
instrumentos musicais

SEBO DO JOÃO BAURU

Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

Oito anos após o início das obras, estações ainda estão longe da conclusão
contratação dos serviços de
acabamento e paisagismo
de sete das estações. A suspensão foi solicitada por um
consórcio que havia vencido
a licitação do metrô, porém
teve seu contrato interrompido após questionamento das
empresas concorrentes.
Na quarta, 16, nova decisão
judicial permitiu que fosse
retomada a análise das propostas das empresas concorrentes pelo metrô.
Ou seja, enquanto a escolha deﬁnitiva do consórcio
responsável por essas obras
não ocorrer, a construção
está paralisada. A direção do
metrô nem faz novas previsões com relação ao início das
operações.
Histórico
A obra começou a ser divulgada em 2008 com a promessa
de que um primeiro trecho,
entre São Judas e o Aeroporto

de Congonhas ficaria pronta em 2010! Pouco depois, o
projeto foi refeito e passou a
estabelecer que a interligação
com a malha metroviária e o
novo trem de superfície seria
feita, na verdade, pela estação
Jabaquara do metrô.
O fato é que a linha 17 Ouro, em Monotrilho com
pistas suspensas, começou a
ser feito em 2012 com a promessa de estar concluída para
a Copa do Mundo no Brasil, em
2014, ao menos interligando
o Aeroporto de Congonhas à
região do Morumbi, onde está
o Estádio do São Paulo, que inicialmente havia sido cogitado
para sediar os jogos na capital
paulista da Copa 2014.
A ligação com o Jabaquara,
então, foi postergada. Havia
ainda outra explicação técnica:
como foi suspensa a expansão
da Avenida Jornalista Roberto
Marinho - obra municipal inter-

ligando o trecho já existente
da Avenida à Rodovia dos
Imigrantes - ficaria inviável
construir esse trecho na região atualmente ocupada por
comunidades, ao longo do
córrego Água Espraiada.
Assim, só estão em construção e na previsão do metrô
as estações Jardim Aeroporto,
Congonhas, Brooklin Paulista,
Vereador José Diniz, Água Espraiada, Vila Cordeiro, Chucri
Zaidan e Morumbi, que terá
conexão com a CPTM e é a
mais adiantada em obras.
O fato é que as estações
Jabaquara, Hospital Sabóia,
Cidade Leonor, Vila Babilônia,
Vila Paulista estão descartadas, por enquanto. Com o aumento dos custos, diﬁculdade
das obras e complexidade do
projeto, a verdade é que é muito improvável que a ligação
com a Linha 1, Azul, chegue a
ser concretizada.
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Polo Vila Mariana da Uninter oferece graduação e pós
em Educação à Distância, com nota máxima no MEC
A UNINTER é uma das universidades campeãs em notas
na Educação à distância pelas
avaliações do ENAD/MEC em
todo o país. Todos os cursos ofertados pelo Polo Vila
Mariana são na modalidade
EAD – Educação à distância,
com auxílio da internet. O
polo universitário facilita a
vida dos estudantes para que
possam acompanhar as aulas
em suas instalações, se assim
preferirem. São mais de 505
mil alunos formados e mais de
2.200 colaboradores.
O local está totalmente
adequado para atender aos
alunos com segurança e tranquilidade e com toda a infraestrutura necessária para que
o aluno possa estudar e se
concentrar para a conquista
de um diploma. O aluno conta
com a facilidade em ver as aulas quantas vezes quiser, pois
elas ficam todas gravadas e
disponibilizadas 24 horas por
dia. Com isso, o aluno pode
estudar de onde quiser e na
hora que preferir. Outra super
vantagem está na diversidade
de cursos oferecidos. São mais
de 400 cursos de graduação,
pós-graduação e extensão.
Inúmeras opções em cursos
de licenciatura, bacharelado e
tecnólogo.
A lista é imensa e inclui
opções bastante requisitadas
pelo mercado de trabalho
atual, como Publicidade e Propaganda, Pedagogia, Relações Internacionais, Logística,
Educação Física, Jornalismo,
Engenharia Civil, Gestão de
Startups e Empreendedorismo Digital, Marketing Digital,
Processos Gerenciais, Secretariado, entre outros. Um des-

taque também é o
curso de Investigação
Profissional. Muitos
dos cursos contam
com kits exclusivos e
laboratórios portáteis
que são entregues
aos alunos para que
eles possam estudar
em casa e fazer experiências práticas. Veja
a lista completa dos
cursos em uninter.
com.
“O sistema de avaliação da UNINTER ocorre
ao longo de cada bimestre e
inclui prova discursiva e objetiva, trabalhos e pesquisas,
estudos dirigidos, proposição
de questões, seminários e
debates que são realizados no
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, de acordo com a
proposta e o planejamento do
professor de cada disciplina”,
explica Alisson Fogaça, coordenador do Polo Vila Marina
da UNINTER. Ele também comenta que o sistema permite
ao aluno assistir as aulas em
sua própria casa.

O Gestor do Polo, Maclean
Oliveira, destaca a infraestrutura da UNINTER e a qualidade das aulas, que têm nota
máxima no MEC. “Temos, no
polo, biblioteca, orientação de
tutores, sala de informática,
laboratórios, tudo isso nos
horários das 13h às 19h, de
Segunda a Sexta-feira.
O aluno tem acesso ao
acervo virtual da biblioteca,
24 horas por dia, pode consultar livros e se aperfeiçoar
cada vez mais com os estudos,
juntamente com os Tutores
on-line para tirar todas as suas
dúvidas”.

65,90

/m2

PISO LAMINADO
EUCAFLOOR

O Polo Vila Mariana está
de braços abertos também
aos alunos que vêm de outras
faculdades. Para solicitar a
transferência, basta entrar
em contato diretamente com
a Uninter Vila Mariana e será
orientado aos procedimentos,
tudo resolvido virtualmente.
A unidade está com valores
especiais nas mensalidades
para alunos novos, que ainda
ganham um curso de inglês
totalmente grátis e on-line.
Indique também amigos para
estudar na UNINTER além
bônus na sua mensalidade.
“Chegou a sua hora. Aproveite
estas oportunidades incríveis
e acessíveis”, diz Maclean
“Estamos com a campanha
do AMIGO UNINTER no Polo
Vila Mariana. Você agenda
um horário para nos visitar
e contribui com um quilo de
alimento não perecível para
a campanha solidária. Com
isso, fica conhecendo mais
sobre cursos de graduação,
pós-graduação e cursos de extensão. Alguns são totalmente
gratuitos e com certiﬁcação na
sua conclusão”, completa.
Com visita ao polo, além
de contribuir na campanha,
os interessados recebem um
livro UNINTER como brinde. E,
se ﬁzer indicações de amigos,
leva também uma máscara de
proteção facial personalizada,
totalmente grátis.
Basta enviar um WhatsApp:
(11) 98598-0774, com nome
completo e dados cadastrais
para agendar um horário e
participar da campanha.

Colocado - com manta e mão de obra
Bello Espaço
Decorações & Projetos

2807-0797
94767-7072

www.belloespacosp.com.br
R.das Rosas, 482 - Praça da Árvore
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•GASTRONOMIA

Restaurantes vegetarianos têm
pratos criativos e saborosos
Em tempos de pandemia,
nada como manter uma alimentação saudável e investir em verduras, legumes,
frutas... Mesmo quem não é
vegetariano, pode se deliciar
e investir nos itens naturais
pelo menos em algumas refeições ao longo da semana.
Na zona sul paulistana,
tem várias opções em restaurantes vegetarianos, veganos
e naturais e o São Paulo Zona
Sul vai mostrar um roteiro
com algumas opções deles
nas próximas edições.
Um deles, que existe há
três anos e já tem sucesso
ﬁca em Mirandópolis. É o Verdurinha. Ali, por enquanto, o

salão continua fechado mas
a equipe está entregando,
também pelos aplicativos, e
atende para retirada.
Um dos destaques da casa
é o penne ao pesto, que tem
opção sem glúten (com macarrão de farinha de arroz),
coberto com tomates picadinhos. Outra boa pedida é
o “Comercial Quinoa”, que
combina o hambúrguer de
quinoa com grão-de-bico,
especiarias e farinha de milho
(sem Glúten). Acompanha
arroz (branco ou integral), feijão carioca, farofa e saladinha
(alface, cenoura e tomate)
Fica na Rua Luis Gois, 900.
Informações e pedidos pelo

telefone: 2768-2220 ou aplicativos.
Outra boa pedida é o Veggs Restaurante, que ﬁca na
Rua Padre Machado, 51, Vila
Mariana - telefone 5539-3635.
Ali, destaque para os carápios temáticos do buﬀet. Todos os sábados, por exemplo,
tem feijoada 100% vegana,
acarajé da casa e outras opções. Às terças, a inspiração
é árabe, com quibe de forno
vegano e outras opções sem
carne. Pastelzinho vegan de
escarola, cozido de mandioca,
arroz primavera, nhoque à bolonhesa vegana, almôndegas
de lentilha, couve-ﬂor empanada são outros destaques.

Estamos abertos: terça a domingo, das 17h30 às 22h

Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Reservas e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas

ESPETINHOS

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

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

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349
- Planalto Paulista -

Fones: 2276-7901
* 2275-8219
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•ESTÉTICA

Escova progressiva masculina
tem ótimos resultados
Foi-se o tempo em que o
único cuidado de beleza dos
homens era fazer a própria
barba e garantir um corte
de cabelo mensal. Fazer as
unhas, recorrer a serviços de
barbearia completos, cuidar
e aparar as sobrancelhas,
tintura e cortes especiais, ousados... Agora, uma novidade
está conquistando também
esse público preocupado em
mostrar que se cuida e que
valoriza essa atitude: a escova
progressiva masculina.
“É importante apontar que
não se trata de um alisamento, porque alguns homens
acreditam que vai ﬁcar com
um aspecto muito liso e artiﬁcial. Mas os produtos que
usamos são feitos para garantir um visual suave. Os cabelos
ﬁcam mais comportados, facilitam o dia a dia”, diz Michelle
Cerodio, da Cut Color, salão de
beleza localizado na região da
Praça da Árvore.
Michelle tem formação
como colorista e hair stylist
pela escola Soho, mas também se especializou em barbearia. Ela comenta que, com
a quarentena, muitos homens
perceberam a falta que faz
um cuidado periódico com o
visual.
“Os clientes têm voltado a
frequentar o salão, que está
seguindo os procedimentos
para garantir a proteção de
todos, e ﬁcam buscando novas técnicas e modernizar o
visual”, relata a proﬁssional.
Ela pondera, ainda, que
a personalidade dita muito
dos serviços requisitados. Há
aqueles que curtem um visual
mais sóbrio e tradicional: bar-

Redobre os cuidados

ba sempre bem feita, unhas
bem aparadas, corte curto e
tradicional.
Outros buscam seguir as
tendências: adotam o cabelo
em coque, a barba mais longa .
Quem não quer seguir
modismos, mas ao mesmo
tempo não se enquadra no
visual mais tradicional também encontra apoio na Cut
& Color. Acha que o cabelo
que combina com seu rosto é
outro, pode ser curto, longo,
médios, assimétricos, com ou
sem franja... As opções relacionadas a barba e bigode são
igualmente diversas.
“O importante é ter atitude na hora de decidir o visual.
Mas, claro que estamos aqui
para quem está aberto a mudanças e quer conhecer as

Odontologia

Se precisar sair de casa,
mantenha o
distanciamento social.

tendências”, diz a proﬁssional.
No caso das cores, ela
conta, a maioria dos homens
busca um tom mais próximo
ao natural ou grisalho equilibrado, sem aquele aspecto
artiﬁcial e pesado.
O fato é que, seja qual for
o estilo, o homem quer dicas
para um visual que atenda
suas próprias expectativas.

Graças à colaboração de todos, aos poucos a cidade de
São Paulo está retomando suas atividades. Mas o novo
coronavírus continua circulando e os cuidados têm que ser
redobrados. Saiba mais em: prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

> Se puder, fique em casa.
> Se sair, use máscara.
> Lave sempre as mãos.
> Evite aglomerações.
> Mantenha o distanciamento social.

Serviço:
A Cut&Color fica na Rua
Caramuru, 431 - Saúde, bem
pertinho da estação Praça da
Árvore do Metrô.
Telefone: 2640-3660.

Estética e Saúde

Casas de repouso

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES
eo
Onde o amorism
proﬁssional m o
se encontra

Serviço diferenciado
de assistência
com um simples
toque de botão

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

R. dos Cambuis, 183

(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

Fone:
5017-8320

Curso de Pós Graduação seleciona pacientes
interessados em fazer implantes dentários
“Implantes dentários são
o que há de melhor para
resolver a perda de dentes,
hoje. São o que mais se
aproxima do dente natural
de uma pessoa”, diz o dr.
Danilo Racy, especialista em
Implantodontia.
Ele afirma que, quando
os implantes chegaram ao
mercado, eram inacessíveis
à maioria da população,
mas que hoje essa situação
mudou. Além dos avaços
cientíﬁco-tecnológicos, que
reduzem os custos, ampliam
a produção e popularizam,
portanto, os implantes, há
ainda outras possibilidades
para garantir um implante

de qualidade sem um valor
muito alto.
“Somos um Centro de
Pós-Graduação de Dentistas
com experiência na área de
Implantes Dentários, que tem
por ﬁnalidade ajudar a população de nossa cidade”, relata. “Oferecemos implantes
de alto nível e última geração,
com custeio praticamente
restrito ao material usado”,
conclui.
Há mais de quinze anos na
Vila Mariana, Dr. Danilo Racy
explica que esse tipo de atendimento garante oportunidade de repor dentes perdidos,
ou substituir pontes móveis,

dentaduras ou próteses mal
adaptadas por dentes ﬁxos,
ou dentaduras abotoadas.
“Os dentes são importantes para a mastigação, fala
e estética facial. Sua perda
pode acarretar diﬁculdades
físicas e até psicológicas e
sociais/’, diz.
Na primeira fase do tratamento, é recolocada a raiz
que foi perdida, por meio do
implante. “Depois de três ou
quatro meses, é iniciada a
segunda fase, com colocação
das coroas ou próteses presas
nestes implantes.
A colocação dos implantes
é através de pequenas cirur-

gias, simples, sem dor, de
modo que ninguém deixará
de realizar seus afazeres no
dia seguinte à colocação,
nem ﬁcará sem seus dentes
provisórios”, conclui.

O curso e Pós Gradução
de Implantodontia está prestes a ser retomado, mas já
é possível antecipar a avaliação, que é realizada em
horário individual exclusivo,
agendado e com espaçamento. Ligue e se informe
pelos telefones (11) 32772706 ou 3341-0304, em horário comercial, com Rose ou
Márcia. Ou pelo WhatsApp
(11) 9 5571-6331.

Podologia
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•SOLIDARIEDADE

Mosaico da CPTM foi produzido por Ong na V. Mariana
Quem passa pela novíssima
estação Francisco Morato, da
CPTM, nem imagina que o
imenso e impactante painel
da entrada, além do Mosaico “Asas da Transformação”
que enfeita com primazia o
corredor de passagem são
obras de arte que saíram da
Vila Mariana. Mais do que
isso, pouca gente sabe que
essas peças cheias de detalhes
e beleza, que não escondem
todo o trabalho envolvido em
sua produção, foram resultado
do empenho de pessoas que
até pouco tempo não tinham
muitas perspectivas e viviam
pelas paulistanas.
O painel e o mosaico saíram das oﬁcinas promovidas
pela Organização Não Governamental Solidariedade Com
Arte, que ocupa a Casa de
Cultura Zalina Rolim, na rua
Corredeira, 26 - Vila Mariana.
Sob o comando da artista
plástica mosaicista Marcela
Muñoz, o projeto envolve
pessoas que atualmente estão

CONCEIÇÃO JOIAS

COMPRO

OURO

DÓLAR
EURO
PAGAMOS À VISTA
PRATA
EM DINHEIRO
BRILHANTES
RELÓGIOS SUÍÇOS
PLATINA E JOIAS EM GERAL

5016-3037

9 8161-3019

AV. ENG. ARMANDO DE A. PEREIRA, 989
METRÔ CONCEIÇÃO
AO LADO DO HABIB’S AO LADO DA ESTAÇÃO CONCEIÇÃO

em Centros Temporários de
Acolhimento da Prefeitura.
Os CTAs foram criados
como uma alternativa aos “albergues”. Neles, O objetivo é
que essas pessoas consigam
trabalho e possam se desenvolver rumo à autonomia e
geração de renda.
A criação e execução do
Mosaico em formato de Borboleta, que ganhou o nome
de “Asas da Transformação” é
um ponto alto de um trabalho
que se estende já há alguns
anos. Marcela Muñoz, a idealizadora, está nele há mais de 20
anos, mas foi só em 2004 que
formalizou a ONG.
Ela avalia que a reinserção
social de pessoas - que enfrentaram adversidades e têm passado cheio de histórias difíceis,
tristes, repletas de problemas
- depende de um trabalho
que resgate a auto estima e
ao mesmo tempo desenvolva
uma rotina terapêutica, como
é a criação dos mosaicos.
Marcela relata que vai visitar os CTAs e explica o projeto
aos acolhidos. Depois, os interessados passam a frequentar as oﬁcinas e, aos poucos,
envolvem-se a ponto de perceber que ali não está apenas
uma ocupação que pode garantir uma renda futura, mas
também que permite sonhar,
desenvolver suas emoções
através da arte.
“Trabalhamos apenas com
recursos próprios e algumas
doações, além de voluntários”, explica a artista.
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No mês anterior à inauguração da Estação Francisco
Morato da CPTM, aliás, o envolvimento foi total. O imenso
mosaico estrutural contemporâneo, com 3,5 metros de largura por 1,8 metro de altura foi
todo trabalhado com pastilhas
vítreas e cerâmicas, pedras
brasileiras, madeiro, ferro e
outros materiais. O resultado
foi um mosaico de aproximadamente 140 quilos!
Criação e execução envolveram 40 pessoas, montando o mosaico todos os dias,
durante um mês. A estação
Francisco Morato foi inaugurada em 31 de agosto e é
considerada pela CPTM como
uma obra de arte.
Moderna e de arquitetura
totalmente inovadora, a parada tem boulevard, praça,
sistema antienchente, acessibilidade completa em seis
mil metros quadrados de área

construída. E conta ainda com
espaço para acolhimento de
mulheres vítimas de assédio
nos trens. A cerimônia de
inauguração foi virtual, sem
a presença das autoridades.
“Nossa expectativa é de que
o mural terá uma inauguração
própria, futuramente, quando passar a pandemia”, diz
Marcela Muñoz, destacando
a importância que terá um
evento com a participação dos
integrantes do projeto.
A execução do mosaico
contou com a colaboração dos
mosaicistas convidados Maria
Costa, Céu Castro, Fátima Faria, Lyli Rossett, Tereza Costa
e Yolanda Cortes. Os auxiliares foram Josafa Fernandes,
Izabelle, Odara Toleto e Mario
Gento.
O mosaico foi construído graças ao empenho dos
alunos da Oficina de Capacitação e Economia Solidária

da Casa Acolhimento Don
Fernando, CTAs PRATES III,
Anhangabaú e Núcleo Boracéia. Foram eles: Claudemir;
Jorge; Leônidas; Luiz Fernando; Rodrigo ; José Roberto;
Robson; André; André Abreu
; Darci do Carmo; Marcos Faria; Marcos Paulo e Marcos.

O projeto ainda contou
com o apoio da Associação
Viva Moema, Consórcio Telar
e Pastilhas Jatobá.
As oﬁcinas de Mosaico do
Solidariedade e Arte acontecem na Casa de Cultura e Convivência Zalina Rolim, na Rua
Corredeira, 26 - Vila Mariana.

CLASSIFICADOS
ANÚNCIOS DE LOCAÇÃO - APARTAMENTOS EM ÁREAS NOBRES
SAÚDE
PRAÇA DA ÁRVORE
V.MARIANA

AP1046 - R$1.600,00

Apto 2 dorms c/ 55m2, sala 2 ambs
c/sacada, coz. americana c/arms,
2 ban., gar., ban. c/ box blindex.
Condomínio: piscina, churrasq,
forno de pizza, salão de festas,
quadra, academia, e play ground

AP1082 R$1.250,00

Apto c/45m 2, sala ampla, 1 gde
dorm c/ arm. emb., coz. c/ pia, gab e
arms, área serv., 1 garagem. Prédio:
Salão de Festas, Sala de Jogos, Play
ground, Quadra Poliesportiva e Piscina. Próximo ao Metro Praça da Arvore.

AP01451 R$ 3.700,00

Excelente Apto 3 dorms, 90m2, total/e
mobiliado, amplo, moderno, tudo novo,
sala ampla 2 ambs c/ sacada, suíte
c/ closet e sacada, coz. c/ arm emb,
fogão, geladeira e máq. lavar, área
serv., 2 vagas gar. A 4 min Pça Árvore

AP0886 - R$1.500,00

Apto 2 dorms c/ 55m2, sala 2
ambs c/sacada, garagem, ban.
c/ box. Condomínio: piscina,
churrasqueira, salão de festas,
academia, quadra e play ground

ST0013 – R$1.450,00

Apto tipo Studio c/geladeira, fogão
cooktop, microondas. O condomínio oferece lavanderia coletiva,
churrasqueira, sala de ginástica, e
sauna na cobertura e 1 vaga gar.

AP1266 R$1.200,00

Apartamento tipo studio com 30m ,
sala, cozinha com cooktop, frigobar,
armário embutido, uma vaga de garagem. Prédio com Salão de Festas,
Piscina e Lavanderia Coletiva.
2

AP01440 R$1.200,00

Apto 35 m2, sala, coz c/ pia, gabinete e arm. embs, 1 suite c/ arm.
emb., banheiro c/ box blindex, área
de servço com c/ varal de teto.
Uma vaga de garagem

AP0080 R$1.450,00

Apto 1 dorm, 50m2, sala ampla 2
ambs, ban, coz c/arms. Localização
privilegiada a 2 min do metrô saúde
e próx. de ampla área comercial com
bancos, farmácias, etc.

AP0126 R$1.650,00

Apto 2 dorms 69m2, sala 2 ambs, coz
c/arms, área serv, 2 ban. Localização
privilegiada a 2 min do metrô saúde
e próx. de ampla área comercial com
bancos, farmácias, etc.

SO00142 R$4.000,00

Sobrado 3 dorms (1 suíte) 180m2,
c/ arm embs, ban social. Sala estar,
sala jantar, coz c/ gab e arms. Edícula c/ dorm, ban, coz. 5 vagas gar.
A 400m do Metro Saúde e 350m do
Colégio Santa Amália.

CONCEIÇÃO
R$1.550,00

Apartamento de 3 dormitórios com 70m2, sala ampla para dois ambientes, 3 dormitórios com armários embutidos, cozinha com armários, área
de serviço com banheiro de empregada. O condomínio tem localização
privilegiada a 500 metros do metrô Conceição e dispõe de salão de festas,
salão de jogos, sala de ginástica, quadra poliesportiva e piscina.

OrAçãO A SãO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de JESUS.
Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que
recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim dignai-vos interpor,
em meu favor, vossa valiosa intersseção perante Deus, para que conceda viver e
morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de
(esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra à
Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção. J.V.S.

OrAçãO AO DIVINO ESpírItO SANtO

Você que me esclarece tudo, que ilumina todos os meus caminhos para que eu atinja o meu
ideal, você que me dá o dom divino de perdoar, esquecer o mal que me fazem e que todos os
instantes da minha vida está comigo. Eu quero neste curto diálogo agradecer-lhe por tudo e
confirmar mais uma vez, que nunca quero me separar de você por mais que seja a ilusão material, não será o mínimo da vontade que sinto de um dia estar com você todos os meus irmãos
na glória perpétua. Obrigado mais uma vez. A pessoa deverá rezar essa oração 3 dias seguidos
sem fazer o pedido e dentro de 3 dias será alcançada a graça por mais difícil que seja. Publicar
assim que receber a graça. A.J.

OrAçãO AO DIVINO ESpírItO SANtO

Você que me esclarece tudo, que ilumina todos os meus caminhos para que eu atinja o meu
ideal, você que me dá o dom divino de perdoar, esquecer o mal que me fazem e que todos os
instantes da minha vida está comigo. Eu quero neste curto diálogo agradecer-lhe por tudo e
confirmar mais uma vez, que nunca quero me separar de você por mais que seja a ilusão material, não será o mínimo da vontade que sinto de um dia estar com você todos os meus irmãos
na glória perpétua. Obrigado mais uma vez. A pessoa deverá rezar essa oração 3 dias seguidos
sem fazer o pedido e dentro de 3 dias será alcançada a graça por mais difícil que seja. Publicar
assim que receber a graça. E.A.P.

AP0555 R$1.400,00

AP01484 R$1.800,00

Apto 2 dorms (3o opcional) 70m2, 2
ban, sl 2 ambs, coz c/ arms, área
serv. No cond: quadra poliesportiva, play ground, sl festas e localiz
privileg. 2 minutos do metrô saúde e
próximo de ampla área comercial.

Apto 2 dorms (1 c/ arms embs), 55m2, sala
2 ambs c/ sacada e lareira, ban c/ box
blindex, coz., gab. e arms área serv. c/ banh
emp. 1 gar. Pisc adulto e inf., Sl Festas,
Playground, Chur., Jd. A 250m do metrô.

AP01498 R$1.850,00

Apto 1 dorm c/ arm. emb, 45m2, sala
ampla, coz. c/arms, área serv. 1 vaga gar.
Localiz. privilegiada a 100m do Metrô V.
Mariana, próx. ESPM (900m), e área coml
(mercados, farmácias, escolas e bancos)

Apto 3 dorms, 80m2, sl 2 ambs, quartos c/ arm. embs, coz c/ arms, área
serv, 2 ban. Localização privilegiada
a dois minutos do metrô saúde e
próximo de ampla área comercial
como bancos, farmácias, etc.

AP1000 R$1.850,00

Apto 3 dorms (1 suíte), 78m2, sl 2
ambs c/ sacada, dorms c/arms embs,
coz c/arms e área serv. Prédio c/ Salão de Festas, Quadra Poliesp., pisc.
Localizado a 750m, do Metro Saúde
e 350m da Avenida Jabaquara

AP01519 R$2.000,00

Apto 60m2, sala ambs c/sacada, 2
dorms (1 suíte) com arms. embs,
coz. c/ gab. e arms embs, área
serv. 02 vagas de garagem. Prédio
com Salão de Festas, Playground,
Academia e Piscina.

EDITAIS E AVISOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS
– CNPJ 627540070001-56 Em conformidade com os artigos 32 e 33 do estatuto social
da Sociedade Amigos da Cidade Vargas, ficam os senhores
associados, quites com suas mensalidades, convocados
para a assembleia geral extraordinária que será realizada
dia 18 de outubro de 2020, em sua sede social localizada
na Praça Vinte de Setembro, nº 2, às 10:00h, com o número
regimental exigido e, em segunda convocação, 30 minutos
após, com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte
ordEm do diA:
DESDOBRO DO TERRENO PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MARCIO CESAR ROCHA
PRESIDENTE

Creci3370J

IMÓVEIS
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Os participantes da oﬁcina desenvolvida pela Ong Solidariedade com Arte, da artista plástica Marcela Munhoz, criaram o mosaico
que agora embeleza os corredores da nova estaão Francisco Morato, da CPTM. Veja mais fotos em jornalzonasul.com.br

AP01486 R$1.600,00

AP1330 R$1.450,00

Apto 2 dorms iluminados e arejados, 55
m2, sl 2 ambs, coz c/ gab., área serv. 1
vaga garagem. Localização privilegiada a
750 m do metrô Chácara Klabin

AP1404 R$1.500,00

Excelente 2 dorms iluminados e arejados,
55m2, sala ampla 2 ambs, coz c/gabinete,
área serv. Imóvel com 1 vaga de garagem. Localiz. privilegiada a exatamente
750 m do metrô Chácara klabin

AP1105 R$1.700,00

Av. Jabaquara, 317, Cj. 21
- Mirandópolis -

Telefones:

5587-4951
5587-6054
95252-4846

Apto 100m2 AU 2 dorms (1 suíte c/arms),
sala 2 ambs, ban c/ box blindex, cozinha,
área serv c/ban. e uma vaga de garagem.
Próx. rede de serviços (escolas, padaria, www.organizacaoelo.com.br
restaur., drogarias, academias Shopping
/organizacaoelo
Paulista). Px de Metrô Ana Rosa).

EMPREGO

