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A ansiedade é grande. 
Quando acabará a quaren-
tena, de forma defi nitiva? 
Quando poderemos en-
contrar familiares, espe-
cialmente os mais idosos? 
Quando serão retomadas 
as aulas? Essas perguntas 
parecem só levar a uma 
resposta afi rmativa com a 
aplicação de uma vacina. 
Essa semana, o Instituto 
Butantan informou que a 
expectativa é que os tes-
tes de eficácia da Coro-
navac sejam encerrados 
até o dia 15 de outubro. 
O objetivo do Governo de 
São Paulo é iniciar uma 
campanha de vacinação 
contra o coronavírus na 
segunda quinzena de de-
zembro, priorizando pro-
fi ssionais de saúde. E isso 
ainda depende de aprova-
ção pela Anvisa.  P����� 5

Vacina chega antes do Natal?

GattoFiga cria plataforma própria 
para pedidos de pizzas napolitanas, 
entradas e sobremesas
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Novo site estimula 
interação com redes

O Jornal  São Pau-
lo Zona Sul está no ar 
com um novo site, mais 
moderno, valorizando 
imagens, com matérias 
exclusivas e muita pres-
tação de serviço. O novo 
site entrou no ar essa 
semana, mas ainda está 
recebendo ajustes para 
garantir diversidade e 
atualização contínua. 
No ambiente online, o 
São Paulo Zona Sul vai 
manter sua proposta 

de uma edição semanal, 
às sextas-feiras, que é 
exposta em um arquivo 
interativo, em que os lei-
tores podem clicar e ser 
direcionados para as ma-
térias, para sites de pa-
trocinadores ou mesmo 
para o contato em What-
sApp de alguns deles. O 
site tem total conexão 
com as redes sociais, 
email e aplicativos de 
mensagens, além de link 
para a plataforma Issuu, 

onde estão armazenadas 
nada menos que 700 edi-
ções semanais do jornal.  
Também são mantidas as 
propostas editoriais de 
valorizar educação, cons-
cientização ambiental, 
prática de cidadania e 
resgate da memória dos 
bairros. Mas também há 
dicas de lazer, cultura, 
gastronomia, serviços e 
apoio ao comércio local. 
Saiba mais em www.
jornalzonasul.com.br

Fonoaudiólogas explicam 
difi culdade em compreender 
com a perda da audição 
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M E I O A M B I E N T E

Comércio sustentável é essencial
A pandemia de Covid trou-

xe dificuldades e desafios não 
apenas para as famílias, mas 
também para empresas dos mais 
diferentes portes, que viram re-
duzidas suas atividades tiveram 
que interromper negócios ou 
mesmo que estejam encarando 
novas formas de atendimento 
ao consumidor. 

Além de garantir atendi-
mento seguro, com baixo risco 
de transmissão do novo coro-
navirus, as empresas precisa-
ram buscar formas de manter 
a rentabilidade, os empregos, e 
demonstrar ao seu público que 
pode contribuir para um novo 
momento na economia mun-
dial. E todos esses desa� os � cam 
ainda mais complexos quando 
se trata de pequenas empresas. 

Mesmo antes da pandemia, 
investir em sustentabilidade 
já  se mostrava essencial para 
pequenas empresas e empreen-
dedores.  Evitar o desperdício, 
praticar e incentivar o consumo 
consciente, destinar resíduos 
de forma correta, contribuir 
para programas de reciclagem 
e outras iniciativas sustentáveis 
podem fazer a diferença em 
uma empresa de qualquer porte, 
mesmo para as menores. 

Assim, não é só dentro de 
casa que precisamos manter 
atenção constante às práticas 
sustentáveis. Seja como consu-
midor ou como profissional, 
todos podem contribuir cotidia-
namente para estabelecer novas 
práticas sustentáveis na cidade. 

Empreendedor
Quem tem uma pequena loja, 

estabelecimento de gastrono-
mia, salão de beleza, escritório 
ou é prestador de serviços (den-

tistas, médicos, fonoaudiólogos, 
costureiras, advogados  etc) pre-
cisam inicialmente estar atentos 
à quantidade de lixo que geram.

Se o total for superior a 200 
litros diários (ou seja, mais do 
que dois sacos de lixo grandes, 
de 100 litros, por dia) é preciso 
contratar uma empresa par-
ticular para a remoção desses 
resíduos. 

Em geral, escritórios de pe-
quenas empresas não costumam 
ultrapassar esse total, enquanto 
que estabelecimentos do ramo 
alimentício, por exemplo, preci-
sam estar atentas ao total gerado. 

Além disso, vale destacar 
que uma lei promulgada no ano 
passado obriga toda e qualquer 
empresa registrada na cidade 
de São Paulo a se cadastrar em 
www.ctre.com.br/login. Ali, 
declaram se ultrapassa ou não 
o limite de 200 litros diários 
- as empresas que prestarem 
informação incorreta, ou seja, 
declararem que produzem me-
nos de 200 litros mas na verdade 
produzem mais, podem ser 
multadas. 

Outro problema na cidade, 
é que muitos estabelecimentos 
que deveriam contratar um 
serviço particular não o fazem e 
optam por descartar os resíduos 
que geram em outros locais para 
burlar a fiscalização. Além de 
ilegal e passível de multas, a ati-
tude gera vários problemas: em 
algumas ocasiões, se o caminhão 
da coleta não passar naquele dia 
em que ocorreu o descarte irre-
gular, o material � ca exposto por 
muito tempo em via pública. É 
preciso consciência e cidadania.

A quantidade de resíduos 
pode ser um grande indicador 
não só de postura ambiental-
mente correta da empresa, mas 

também relacionada à econo-
mia.  Pesquisa do Sebrae em 
todo país mostrou que 81,7% 
das pequenas empresas con-
trolam o consumo de energia 
e 80,6% controlam o consumo 
de água. Ou seja, essas atitudes 
impactam diretamente no custo 
das empresas. Mas, muitos em-
preendedores parecem ainda 
precisar entender que a geração 
de resíduos pode signi� car des-
perdício acontecendo dentro da 
companhia.

Uma em cada quatro empre-
sas ainda não controla o total 
de papel utilizado e 30% delas 
não separa recicláveis para a 
coleta seletiva.  Outro índice 
que precisa melhorar: cerca de 
35% das pequenas empresas 
não destinam adequadamente 
resíduos tóxicos como cartu-
chos de tinta, solventes, baterias.

Atualmente, com a pan-
demia, várias outras atitudes 
podem reduzir impactos na 
natureza e ainda demonstrar ao 
consumidor a postura responsá-
vel da pequena empresa. 

Pensar em embalagens para 
entrega de comida recicláveis, 
evitar o uso de isopor, oferecer 
brindes sustentáveis e de uso 
prolongado são medidas inte-
ressantes. Envie mensagens aos 
clientes incentivando a recicla-
gem das embalagens, latinhas e 
sacolas usadas. 

A pandemia também incen-
tivou o “home o�  ce”. O fato de 
muitos funcionários estarem 
trabalhando em casa, com o uso 
de computadores, representou 
redução nos deslocamentos 
pela cidade, tanto em transporte 
público quanto individual, e a 
consequente economia de com-
bustíveis. 

Desenvolver planos para 

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consci-
ência 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 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.

manter a prática após a pan-
demia pode ser positivo para a 
qualidade de vida dos funcioná-
rios, redução de custos e ainda 
bene� ciar a mobilidade urbana 
e o meio ambiente.

Empresas que buscam res-
ponsabilidade ambiental tam-
bém têm desenvolvido parcerias 
com cooperativas de catadores 
que fazem retirada do material. 
A proposta traz ainda benefícios 
sociais, gerando renda para 
famílias em situação de vulne-
rabilidade.

Os descartáveis devem ser 
encaminhados para reciclagem 
por meio de Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs) ou pelo ser-
viço de coleta seletiva que, nas 
zonas sul e leste paulistanas,  é 
prestado pela concessionária 
Ecourbis. Para saber o dia e ho-
rário em que o caminhão passa 
na rua de sua loja ou empresa, 
acesse www.ecourbis.com.br/
coleta/index.html.

Basta separar todos os re-
cicláveis - papel limpo e seco, 
plástico, metal e vidro - em 
um único saco, bem fechado, e 
colocá-lo cerca de duas horas 
antes do horário previsto para a 

coleta. Nunca misture resíduos 
comuns aos recicláveis e não 
exceda o total de 200 litros per-
mitidos às empresas.

Profi ssional
Para quem trabalha como 

funcionário em empresas, as 
dicas são as mesmas - evite o 
desperdício, não use papel em 
excesso, apague lâmpadas em 
ambientes vazios, não deixe 
torneiras abertas, separe os reci-
cláveis, tenha sua própria caneca 
em vez de usar copos de plástico 
descartáveis.

Além disso, é possível sugerir 
medidas à empresa, conversar 
com os colegas para estabelecer 
trocas - de livros, roupas, objetos 
que estão sem uso em sua casa. 
Combine caronas e comparti-
lhe itens pouco usados, divida 
refeições para evitar o consumo 
excessivo. 

Lembre-se, entretanto, de 
manter as regras de prevenção 
a doenças, usando máscaras de 
proteção, não compartilhan-
do objetos sem higienização 
antecipada de cada um deles e 
mantendo distanciamento. 

Descartar embalagens re-

cicláveis em um mesmo reci-
piente, ter sua própria caneca e 
mantê-la limpa evitando o uso 
de copos de plástico descartáveis 
e a redução do uso de suprimen-
tos como papel  são exemplos de 
hábitos que fazem a diferença 
e não dependem do dono do 
negócio ou chefe - podem partir 
dos próprios funcionários.  

Cliente
Aos poucos e seguindo orien-

tações de higiene e prevenção a 
doenças, as pessoas estão voltan-
do aos pontos de venda, salões 
de beleza, restaurantes, escritó-
rios de prestadores de serviços.

Como consumidor, lembre-
-se de também evitar o desper-
dício. Ao fazer um prato em 
um restaurante de comida por 
quilo, por exemplo, não pegue 
comida em excesso.  Na hora das 
compras, leve sempre sacolas 
retornáveis.

Pergunte aos restaurantes 
e outros estabelecimentos que 
frequenta se encaminham lati-
nhas, garrafas pet e caixas para 
reciclagem, valorizando aqueles 
que têm atitude ambientalmente 
correta. 

ATITUDE RESPONSÁVEL QUANTO À GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS E RECICLAGEM DE MATERIAIS DEVE SE 
MANTER EM LOJAS, ESCRITÓRIOS, RESTAURANTES ETC 

Arroz é o alimento mais desperdiçado no Brasil
A ONU Meio Ambiente 

relembra: quando “jogamos 
fora” alimentos, não estamos 
apenas desperdiçando aquele 
item em si, mas também toda 
energia usada para sua pro-
dução, embalagem e trans-
porte. 

Durante a pandemia, o 
aumento no valor dos ali-
mentos em supermercados 
chamou a atenção dos brasi-
leiros, com especial destaque 
para o arroz. 

É no mínimo curioso pen-
sar, portanto, que o alimento 
mais desperdiçado no país, já 
há muitos anos, é justamente 
o arroz. E não só ele: carne 
vermelha, frango, feijão e lei-
te também acabam na lixeira 
das famílias e restaurantes 
brasileiros, em quantidades 
impressionantes. 

Na casa das famílias brasi-
leiras, arroz, carne vermelha, 
feijão e frango são os alimen-

tos mais jogados fora, segun-
do a Secretária de Articula-
ção Institucional e Cidadania 
do MMA, Rejane Pieratti. Ela 
explica que planejamento é 
fundamental para se evitar o 
desperdício.

Pesquisa realizada há dois 
anos pela Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), em parceria com 
a Fundação Getúlio Vargas, 
mostrou que o desperdício 
médio de uma família brasi-
leira de três pessoas pode su-
perar um salário mínimo por 
ano. O estudo levou em conta 
apenas gastos residenciais, 
sem levar em conta restau-
rantes. E não está nessa conta 
o gasto com água e gás, no 
preparo dos alimentos, o que 
pode elevar o valor. 

Em média, são 128 quilos 
de alimentos por ano, mais 
de . Os produtos mais per-
didos são arroz - 28,33kg -, 

LIMPEZA URBANA

novas receitas que permitam 
seu reaproveitamento. Essa 
prática, além de ser ruim 
para o bolso, traz grandes 
impactos negativos ao meio 
ambiente se repetidas por 
um longo período de tempo.

O Instituto aponta que, em 
sua produção, o arroz repre-
senta a emissão de 2,7 quilos 
de dióxido de carbono equi-
valente (kgCO2eq) por qui-
lograma de arroz produzido.

Se uma família de quatro 
pessoas desperdiçar 100 gra-
mas de arroz (o equivalente a 
quatro colheres de sopa) se-
manalmente, ao � nal de um 
ano terá descartado mais de 
5 quilos desse alimento. Com 
isso, será causada uma emis-
são de 6,4 kgCO2eq associada 
à produção do alimento des-
perdiçado. Essa quantidade é 
similar à emitida na geração 
de energia elétrica su� ciente 
para manter duas lâmpadas 

de LED acesas todos os dias, 
4 horas por dia, ao longo de 
dois anos e meio.

As duas principais dicas 
para evitar esse desperdício 
de dinheiro e agressão ao 
meio ambiente são três:

- Procure cozinhar somen-
te o necessário, a medida cer-
ta para o número de pessoas e 
refeições que aquele arroz vai 
atender. 

- Transforme o arroz que 
sobrou em novas receitas, 
como arroz de forno, arroz 
com legumes, arroz frito, 
bolinhos de arroz e sopas. A 
internet ou amigos podem 
compartilhar boas ideias

- Junte as pequenas sobras, 
congelando-as em um único 
pote. Quando houver quan-
tidade su� ciente, descongele 
ou misture a um “novo” ar-
roz em quantidade menor, 
de forma a complementar a 
receita. 

carne, com 25,76kg, feijão, 
com 20,60kg, frango, com 
19,32kg, e leite, com 5,15 li-
tros anuais.

Será que o alto preço vai 
fazer o brasileiro mudar essa 
atitude? Ou a preocupação 
com a excessiva produção de 
resíduos? 

Em muitos lares, a justi-

� cativa de que a quantidade 
que sobrou não seria su� -
ciente para uma nova refei-
ção.

De acordo com o Instituto 
Akatu para o Consumo Res-
ponsável, além disso, os bra-
sileiros têm certa “aversão” 
às sobras e preferem jogá-las 
no lixo ao invés de elaborar 
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•ELEIÇÕES 2020

Depois da pandemia, quem vai 
assumir a gestão municipal 

Ainda em quarentena, os 
eleitores de São Paulo vão às 
urnas para escolher quem vai 
governar a cidade pelos pró-
ximos quatro anos. Prefeito 
e vereadores que vão ter que 
enfrentar uma realidade difí-
cil, em que a crise econômica 
se agrava com o aumento do 
desemprego e outros desa-
fi os. Em que os eleitores têm 
que prestar atenção? Que 
propostas os candidatos têm 
para recuperar a cidade, reto-
mar um ritmo decente?

Aliás, vale destacar: é im-
portante a escolha de um 
nome para o poder Executivo. 
Mas é igualmente essencial 
escolher bem um vereador, 
pois são os parlamentares 
que vão defi nir leis para me-
lhorar a cidade. 

Com que tipo de gestão o 
eleitor sonha? Pesquise, ouça, 
refl ita e escolha os melhores 
nomes para as mudanças que 
deseja. 

Transportes
O volume de dinheiro pú-

blico investido em subsídios 
para o transporte público não 
tem se justifi cado e a pande-
mia só veio confirmar essa 
realidade. Onibus lotados em 
horários de pico, ampliando 
o risco de contaminação pelo 
novo coronavirus, mostraram 
que é preciso modificar o 
sistema. Também é preciso 
investir em regionalização da 
economia, geração de empre-
gos mais próximos às casas 
das pessoas, bem como op-
ções de lazer, saúde, cultura, 
para reduzir o número de 
deslocamentos. 

E mais: a cidade precisa 
repensar também o funciona-

mento do comércio, garantir 
revezamento de horários, 
para diluir a pressão no trân-
sito e reduzir a lotação do 
transporte público.

Saúde
Claro que a pandemia tam-

bém ressaltou a importância 
de melhorar o atendimento 
em saúde pública no municí-
pio. Mostrou também que não 
basta criar hospitais, postos 
de saúde, ampliar o núme-
ro de leitos, se não houver 
profissionais de saúde pre-
parados e disponíveis para 
atender em diferentes pontos 
da cidade. 

A valorização da medicina 
preventiva e o estímulo à va-
cinação para todas as doenças 
devem ser foco. Vale ainda 
destacar que a qualidade da 
alimentação fornecida em es-
colas públicas também pode 
representar a redução de do-
enças nas crianças, bem como 
investimentos em saneamen-
to básico nas comunidades 
mais carentes. 

Emprego e renda
A recuperação do comér-

cio na cidade de São Paulo 
será um desafi o, pós pande-
mia. Como criar novas cen-
tralidades na cidade, estimu-
lar o acesso à comunicação 
digital, fomentar a pequena 

empresa? A Prefeitura pode 
contribuir para uma retomada 
segura e valorizar o grande 
gerador do emprego no país, 
que é a pequena empresa?

Paralelamente, a cidade 
precisa estudar a questão das 
pessoas em situação de rua. 
A cidade tem hoje cerca de 25 
mil pessoas vivendo de forma 
precária sob viadutos, em pra-
ças ou em albergues e centros 
de atendimento temporário. 

Urbanismo
A pandemia demonstrou 

também a importância das 
áreas verdes e de lazer na 
capital.

Com o fechamento dos 
parques, as opções de pas-
seios e prática esportiva caí-
ram drasticamente na cidade. 
O que Prefeito e vereadores 
podem fazer para garantir 
mais opções para a popu-
lação, descentralizadas na 
cidade?

O projeto de governo pre-
cisa prever crescimento com 
preservação histórica, manu-
tenção e zeladoria, convivên-
cia harmônica. 

Desafios complexos, que 
apresentam diferentes cami-
nhos, conforme o plano de 
cada candidato. Hora de abrir 
olhos e ouvidos para saber 
qual deles fala o seu idioma. 

•SAÚDE

Muitas pessoas acreditam 
que diante de uma pessoa 
com dificuldade de ouvir, 
basta falar mais alto, e este é 
um engano, pois poucas são 
as vezes em que a correção 
do volume é sufi ciente para 
proporcionar uma boa com-
preensão de fala.

É preciso entender melhor 
a fi siologia da audição – em 
resumo os ouvidos são estru-
turas complexas que captam, 
processam e transmitem sons 
para o cérebro. O ouvido 
externo ajuda a direcionar o 
som para dentro do canal au-
diti vo até ati ngir o tí mpano. 
Essas ondas sonoras fazem o 
tí mpano vibrar e as vibrações 
são enviadas para três minús-
culos ossículos localizados 
no ouvido médio (martelo, 
bigorna e estribo), que am-
plifi cam essas vibrações e as 
transmitem para o ouvido 
interno. Quando chegam à 
cóclea – pequenas células 

chamadas células ciliadas 
reagem às vibrações sonoras 
e as transmitem como sinais 
elétricos que são captados 
pelo nervo auditivo. Neste 
ponto, o cérebro assume seu 
papel e a magia da audição 
realmente acontece. 

A compreensão da fala é 
um processo cogniti vo, uma 
vez que as orelhas recebem 
os sons, mas é no cérebro 
que essas informações são 
processadas e ganham senti -
do. Do contrário, sempre que 
faltam sons, o cérebro tenta 
preencher a lacuna - um pro-
cesso frequentemente difí cil 
e exausti vo. Ou seja, quando 
há uma perda de audição, o 
cérebro tem dificuldade de 
transformar as vibrações en-
viadas pelo ouvido em sons 
disti ntos, a perda auditi va im-
pede esse processo. 

Se a perda auditiva não 
for tratada, os sinais sono-
ros podem ser perdidos ou 

distorcidos, tornando mais 
difícil para o cérebro inter-
pretar esses sinais e atribuir 
signifi cado aos sons ao longo 
do tempo. No entanto, com 
o uso de aparelhos auditi vos, 
seus ouvidos podem enviar 
novamente os sinais corretos 
para o cérebro, permitindo 
que você ouça, entenda e 
reaja adequadamente às on-
das sonoras que entram pelos 
seus ouvidos.

Muitos pacientes reagem 
de forma negati va ao receber 
a notí cia de que será necessá-
rio usar aparelhos auditi vos, 
envolvidos por um senti men-
to de medo e insegurança 
transformando um momento 
que deveria ser de descobri-
mento dos sons e prazer em 
ouvi-los, em vergonha de usar 
o aparelho em certos lugares 
e, consequentemente, atraso 
na adaptação. 

A verdade é que quase 
ninguém vai começar a usar o 

aparelho auditi vo e se adap-
tar instantaneamente. O cé-
rebro precisa de três a seis 
meses para se adaptar às mu-
danças e reagir aos estí mulos 
sonoros com naturalidade. 
Portanto, não espere uma 
adaptação total antes desse 
tempo.

Na AudioMAG estabele-
cemos metas para desen-
volvimento das habilidades 
auditi vas e trabalhamos com 
expectati vas reais. 

FIQUE ATENTO!
Dificuldade para se co-

municar em lugares ruido-
sos, leitura labial durante a 
conversa, zumbido, tontura, 
intolerância a sons intensos e 
isolamento social, podem ser 
sinais de perda auditi va.

AGENDE UMA 
AVALIAÇÃO!

Fga. Alessandra Herrera
Fga. Diane Michiuti. 

EU OUÇO, MAS NÃO ENTENDO!

- AudioMAG Vila Clementino
Rua Leandro Dupret, 168

Tel.: (11) 5083-6539 * (11) 94197-4510
- AudioMAG Campo Belo

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

www.audiomag.com.br

Grátis
em seus aparelhos auditivos

Vale
Revisão e Limpeza

“Como a orelha conversa com o cérebro?”

Você está preparado para o
MERCADO DE TRABALHO?

VENHA DESCOBRIR!

O curso Planejamento de 
Carreira e Empregabilidade 
oferece a você a oportunidade 
de conhecer o Mercado de 
Trabalho e assim, preparar-se 
para seu primeiro emprego 
ou então, para o progresso 
de sua carreira.
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Este curso não gera qualquer obrigação para 
o aluno, sendo, junto ao seu certificado, 100% gratuito. 

CURSO E CERTIFICADO

GRÁTIS

PERFiL CURSOS
(11) 98598-0972
Rua Marselhesa, 77
São Paulo-SP | Cep: 04.020-060
www.perfilcursos.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511985980972&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://jornalzonasul.com.br/depois-da-pandemia-quem-vai-assumir-a-gestao-municipal/
https://jornalzonasul.com.br/eu-ouco-mas-nao-entendo/
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GattoFiga lança delivery próprio com 
descontos em pizzas napolitanas

Ficou ainda mais simples 
fazer seus pedidos para sabo-
rear a deliciosa pizza napoli-
tana em casa ou com amigos. 
A GattoFiga Pizza Bar lançou 
essa semana uma plataforma 
própria de Delivery. E olha 
que legal: quem usar a tag 
#EUAMOPIZZANAPOLITANA, 
comprando na plataforma, ga-
nha 15% de desconto no Cupom, 
exceto nas bebidas (vale para 
compra de entradas, pizzas e so-
bremesas), no mês de outubro. 

A nova plataforma permite 
compras diretamente na pizza-
ria, sem intermediação de apli-
cativos de delivery. Super orga-
nizada, permite que os clientes 
confi ram todos os ingredientes 
usados em cada pizza, vejam 
imagens e confi ram os valores. 
O link está disponível na bio das 
redes sociais da GattoFiga - @
gattofi gapizzabar.

As famosas entradas da 
casa, super caprichadas, feitas 
a partir dos melhores ingredien-
tes italianos, estão lá: Caprese, 
Burrata, Crostini, Bastoncinos...

Vinhos, bebidas e as delicio-
sas sobremesas de inspiração 
italiana da casa podem também 
ser encontrados na nova pla-
taforma, como Mille Foglie di 
Gatto, Cannoli, que pode ser de 
creme ou Nutella, ou ainda de 
Ricota com Pistache e Raspas 
de Limão Siciliano; Tiramisú 
(típica sobremesa italiana com 
Biscoito Champagne embebido 
em café, com creme à base de 
queijo Mascarpone); e a famosa 
Panna Cota, um Creme de Nata 
com Calda de Frutas Vermelhas

Sabores
A nova plataforma é ótima 

alternativa para quem vai sabo-
rear as já famosas napolitanas 
GattoFiga em casa ou no escri-
tório - vale lembrar que o Pizza 
Bar funciona a partir das 17h30 
e é uma ótima pedida de happy 
hour para quem está retoman-
do os trabalhos em escritório. 

Quem decidir “Viver essa Ex-

periência” no próprio Pizza Bar, 
como sugere o slogan da casa, 
não vai se arrepender. 

No casarão bem iluminado 
de esquina, muito charme e 
romantismo aguardam casais, 
famílias, amigos... 

No cardápio, a clientela se 
depara com uma lista incrível 
de sabores únicos e super bem 
elaborados com ingredientes e 
sistema que garante uma pizza 
dos deuses. A massa é fermen-
tada naturalmente por até 72 
horas e depois assada por até 90 
segundos no forno elétrico ita-
liano Izzo Scunizzo Napoletano, 
com temperaturas que podem 
chegar a 480ºC.

O resultado é uma pizza leve, 
que derrete na boca, coroada 
por coberturas de se apaixonar, 
sempre com molho de tomate 
San Marzano e queijo Fior di 
Latte. Faz toda diferença. 

Muitos dos clientes da casa 
garantem que a Marinara é uma 
das melhores pedidas do cardá-
pio. Nela, Alho, Orégano e Azei-
te de Oliva Extra Virgem sobre o 

famoso molho de tomate garan-
tem o sabor intenso e marcante. 

Há ainda uma lista de fãs 
para a pizza que leva o nome da 
casa, afi nal traz a deliciosa Bur-
rata sobre o molho, no centro da 
massa, acompanhada Pesto de 
Manjericão e Nozes. Outro sa-
bor que merece ser desvendado 
é o Funghi Trufado - com molho 
de Tomate, Fior Di Latte, 5 ti-
pos de Funghi e Azeite Trufado

Destaque ainda para a pizza 
Luca, que traz a incrível mistura 
de Abobrinha Marinada, Cham-
pignon, Fior Di Latte, Grana Pa-
dano, Salsinha e Azeite Trufado.

Quer algo ainda mais inusita-
do, exclusivo? Que tal a D’Uovo? 
Traz Mascarpone, Parma, Cebola 
Roxa, Ovo Caipira, Pimenta do 
Reino, Flor de Sal e Cebolinha.

A GattoFigga fica na Rua 
Luís Gois, 1.625 - Esquina com 
Rua das Rosas, na divisa entre 
Mirandópolis e Vila Clementino. 
Siga ainda @gattofi gapizzabar 
nas redes sociais para se deli-
ciar, diariamente, com as ima-
gens da casa e seus sabores...

Marinara e Luca: dois destaques do cardápio GattoFiga Pizza Bar

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

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 precisar sair de casa, 
mantenha o  

distanciamento social.

Redobre os cuidados

https://jornalzonasul.com.br/gattofiga-lanca-delivery-proprio-com-descontos-em-pizzas-napolitanas/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=295099
https://www.instagram.com/seugoisoficial/


Casas de repousoOdontologia
Estética e Saúde

Podologia
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 
científi co-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 fi nalidade ajudar a popu-
lação de nossa cidade”, rela-
ta. “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 aten-
dimento garante oportunida-
de de repor dentes perdidos, 
ou substituir pontes móveis, 

dentaduras ou próteses mal 
adaptadas por dentes fi xos, 
ou dentaduras abotoadas.

“Os dentes são importan-
tes para a mastigação, fala 
e estética facial. Sua perda 
pode acarretar difi culdades 
físicas e até psicológicas e 
sociais/’, diz.

Na primeira fase do tra-
tamento, 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 fi cará sem seus dentes 
provisórios”, conclui.

O curso e Pós Gradução 
de Implantodontia está pres-
tes a ser retomado, mas já 
é possível antecipar a ava-
liação, que é realizada em 
horário individual exclusivo, 
agendado e com espaça-
mento. Ligue e se informe 
pelos telefones (11) 3277-
2706 ou 3341-0304, em ho-
rário comercial, com Rose ou 
Márcia. Ou pelo WhatsApp 
(11) 9 5571-6331.

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
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O Estado de São Paulo tem 
44 milhões de habitantes e o 
Governo assinou, essa semana, 
compromisso para receber 46 
milhões de doses da Coronavac 
até o mês de dezembro, com a 
biofarmacêutica Sinovac Life 
Science. 

A proteção contra o coro-
navírus, entretanto, não deve 
atingir a população paulista 
em massa antes das festas do 
fim de ano, já que o próprio 
Governo está anunciando que 
a vacinação deve começar só 
em 15 de dezembro e com os 
profi ssionais da saúde. 

O calendário de imunização, 
aliás, pode a todo momento 
sofrer alterações já que a vacina 
ainda está em estudos, embora 
em fase avançada. 

Com todas essas informa-
ções, fi ca difícil acreditar que a 
população paulista esteja imuni-
zada antes das festas de Natal e 
Reveillon. Em tese, a cidade de 
São Paulo - onde vivem mais de 
12 milhões de pessoas - já cance-
lou a festa de Reveillon e não há 
notícias sobre o Natal Iluminado 
- programação que costuma 
unir passeios turísticos, árvore 
iluminada e outros pontos de 
visitação em massa pela cidade. 

Também a união das famílias 
terá que seguir protocolos ou 
exigir tempo de isolamento dos 
participantes... 

Acordo
Ainda não se sabe se a nova 

vacina exigirá doses de reforço 
ou por quanto tempo garante 
proteção. O potencial imuni-
zante contra o coronavírus é 
desenvolvido em parceria com 
o Instituto Butantan.

De acordo com o Governo 
do Estado, já há um entendi-
mento verbal entre a direção 
do Butantan e a Sinovac para 
que outras 14 milhões de doses 

da vacina sejam fornecidas em 
fevereiro de 2021.

No valor de US$ 90 milhões, 
o contrato também formaliza 
a transferência de tecnologia 
para produção da vacina pelo 
Butantan. Até dezembro, a far-
macêutica vai enviar 6 milhões 
de doses da vacina já prontas, 
enquanto outras 40 milhões 
serão formuladas e envasadas 
em São Paulo.

Ainda de acordo com o Go-
verno, a segurança do imuni-
zante já foi comprovada em 
uma pesquisa com mais de 
50 mil voluntários na China. A 
vacina também já vem sendo 
testada no Brasil desde julho e, 
atualmente, os estudos clínicos 
da última fase são acompanha-
dos por 12 centros de pesquisa 
científi ca em cinco estados e no 
Distrito Federal.

“É a vacina mais promissora 
neste momento no mundo. 
Esse acordo coloca o estado de 
São Paulo, o Instituto Butan-
tan e a Sinovac em posição de 
destaque. E muito importante, 
é o início do processo de trans-
ferência de tecnologia para a 
produção da vacina”, afi rma o 

Diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas.

Tanto na China como no Bra-
sil, os testes clínicos passaram a 
envolver voluntários com mais 
de 60 anos, que são o grupo 
mais suscetível aos sintomas 
graves da COVID-19. De acordo 
com o Butantan, que coordena 
a pesquisa no Brasil, a expecta-
tiva é que os testes de efi cácia 
da Coronavac sejam encerrados 
até o dia 15 de outubro.

Se a Coronavac tiver sucesso 
na última etapa dos testes, o 
Butantan pedirá a aprovação 
emergencial do imunizante à 
Anvisa (Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária. O objetivo do 
Governo de São Paulo é iniciar 
uma campanha de vacinação 
contra o coronavírus na segun-
da quinzena de dezembro, com 
prioridade para profi ssionais de 
todas as unidades públicas e 
privadas de saúde de São Paulo.

Outras vacinas
Enquanto se discute o calen-

dário de aplicação da Sinovac, 
existe um risco de transmissão 
de outras doenças no Estado, 
especialmente entre crianças 
e jovens em idade escolar, por-

Não haverá vacinação em massa contra 
Covid antes das festas de fi m de ano

que, por conta da pandemia, 
muitas famílias estão deixando 
de procurar postos de saúde 
para manter em dia a carteirinha 
de vacinação. 

Uma das principais preocu-
pações é com o sarampo - vale 
ressaltar que a doença, assim 
como o novo coronavirus, pode 
matar.  

 A doença, que estava sob 
controle no Brasil, voltou a apre-
sentar surtos no ano passado no 
Brasil. A Secretaria de Estado 
da Saúde prorrogou, até dia 31 
de outubro, a intensifi cação de 
vacinação contra o sarampo. O 
principal objetivo é aumentar 
a cobertura vacinal em adultos 
na faixa de 30 a 49 anos, que 
foi de apenas 6,7%, com 845,5 
mil vacinados, de um total de 
12,6 milhões de pessoas nesse 
público.

As doses da vacina tríplice 
viral, que protege contra saram-
po, rubéola e caxumba, conti-
nuarão sendo aplicadas neste 
grupo de forma indiscriminada, 
ou seja, estas pessoas deverão 
receber um reforço mesmo que 
já tenham as duas doses com-
pletas na carteirinha.

Já para a faixa de crianças de 
6 meses a adultos de 29 anos, 
um profi ssional de saúde avalia 
a situação vacinal e, se preciso, 
aplica a dose para os casos que 
ainda não tiverem o esque-
ma de imunização completo.

Em 2020, até o momento, 
foram confi rmados 785 casos 
da doença e um óbito, de uma 
criança na cidade de São Paulo.  
Em 2019, foram 17.876 casos e 
14 mortes. As faixas etárias mais 
acometidas são a dos adultos 
jovens de 20 a 29 anos (26,8%), 
crianças menores de um ano 
(22,9%) e adolescentes de 15 a 
19 anos de idade (15,6%).

https://jornalzonasul.com.br/nao-havera-vacinacao-em-massa-contra-covid-antes-das-festas-de-fim-de-ano/
https://jornalzonasul.com.br/eurolimpe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511982666838&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511964436634&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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Em leilão, Governo vende dois 
imóveis na Avenida Ricardo Jafet

Dois imóveis na Avenida 
Ricardo Jafet estão na lista dos 
bens que o Governo do Estado 
disponibilizou para o mercao e 
que - já foram vendidos. O leilão 
aconteceu no sdias 29 e 30 de 
setembro.

Um deles fica na Avenida 
Ricardo Jafet, 1777 e estava ava-
liado em mais de R$ 13 milhões 
de reais (foto). O terreno urba-
no com área total de 3.838m² e 
sua descrição apontava que o 
local está parcialmente ocupado 
por uma borracharia.Ainda na 
Ricardo Jafet, 2821, há outro 
terreno de 2.120,00 m², Nº 2821 
sendo oferecido pelo valor de 
R$ 3.990.000.

No total, o Governo havia 
ofertado 38 imóveis e 24 deles 
já foram vendidos, totalizando 
um valor de R$ 73,7 milhões. 
Segundo o Governo, esse va-
lor superou em 42% acima da 
avaliação mínima. Ainda não há 
mais detalhes sobre os compra-
dores e sobre os imóveis não 
adquiridos. 

O imóvel mais caro da lista 
era um existente na Avenida 
Irerê, no Planalto Paulista, que 
já foi ocupado, no passado, pelo 
Departamento de Polícia Judici-
ária do Estado, o Decap. 

O valor mínimo pedido foi 
R$ 15,3 milhões de reais mas o 
imóvel ainda não foi arremata-

CLASSIFICADOS
IMÓVEIS - VENDA OPORTUNIDADES EMPREGOS

CONCEIÇÃO JOIAS

PAGAMOS À VISTA 
EM DINHEIRO

5016-3037
9 8161-3019

DÓLAR
EURO

PRATA
BRILHANTES

RELÓGIOS SUÍÇOS
PLATINA E JOIAS EM GERAL

PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA 
EURO

PRATA
BRILHANTES

RELÓGIOS SUÍÇOS
PLATINA E JOIAS EM GERAL

COMPRO
OURO

AV. ENG. ARMANDO DE A. PEREIRA, 989
METRÔ CONCEIÇÃO

AO LADO DO HABIB’S AO LADO DA ESTAÇÃO CONCEIÇÃO

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

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

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

instrumentos musicais 

Vendo Apto
Planalto Paulista

(11) 9 8973-6711
Com Eduardo

C
re

ci
 5

4.
92

1

2 dorm. Com armários, WC social,  
sala em L, cozinha,  quarto e wc de 
empregada,  com área de serviço,

 80 metros de Área Útil 
Condomínio R$ 700 

SÓ R$ 380 MIL

GANHE R$ 99 
POR HORA
VOCÊ GOSTA DE REMÉDIO?

...
VOCÊ GOSTA DE CAFÉ?

...
VOCÊ GOSTA DE DINHEIRO?

 ...

MICRO FRANQUIA
9 6313-8187
2275.7304

Mais informações 
pelo WhatsApp:
 (11) 94707-5742  

Agregado - Para Zona Sul
Exigência: Fiorino Ano acima de 2014 com ANTT, 

preferência para placas final 1 ou 2
Documentos Obrigatórios: CNH, RG, CRV, 

comprovante de residência

CONTRATA
MOTORISTA 
CONTRATA
MOTORISTA 

INFORMAÇÕES
(11) 2577-2981 

(11) 99820-7497

VENDO SALA 
COMERCIAL

50m2 de Área Útil, 2 banheiros, 1 vaga 
de garagem, torre única, portaria 24h 
Localização: Rua Fiação da Saúde

próximo ao metrô Saúde

R$ 220.000,00

SALÃO DE BELEZA 
COMPLETO - PASSO

Com clientela - há 8 anos                      
Rua Ibituruna, 166 - Saúde 

QUEM VÊ 
COMPRA! 
NÃO TEM 

IPTU!
PRONTO 

PARA 
TRABALHAR!

Ótimo Ponto -  Contrato Indeterminado de 
1 Salário Mínimo Mensal - Valor a Combinar  

 95905-7464 - VICENTE

Com 2 cadeiras Takara Belmont Seminovas 
- Divisória - Porta de Vidro - Porta de Aço  

- DVD - TV - Geladeira - Lavatório moderno 
- Banco de Espera com 4 Assentos

- Climatizador de Ar Marca Ventisol Seminovo 
- Cômoda de Guardar Toalhas - 2 Espelhos 

- 2 Consoles de Madeira  c/ Gaveta - 1 Cama 
de Campanha junto com Armário de Cozinha 

- Banheiro c/ Chuveiro

(13) 99147-2618 

COMPRO 
LIVROS USADOS

DESOCUPE  ESPAÇO
99147-2618
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do e encontra-se com licitações 
encerradas. Tem área total de 
terreno de 3.500,00m², com 
área construída de 2.200,00m², 
com Transcrição 63941 e 109622 
do 14º Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca da Capital.

O maior ágio foi de 213%, ob-
tido em um imóvel de Barretos, 
que recebeu 155 lances na dispu-
ta. A modalidade de disputa foi 
a de maior oferta. Os interessa-
dos tiveram acesso aos preços 
iniciais e às características dos 
imóveis pelo site www.imoveis.
sp.gov.br, assim como puderam 
participar dos certames online e 
também presencial.

A disputa
Todos os imóveis ofertados 

- que ficavam tanto na capital 
quanto no interior do Estado - 
estão catalogados no Conselho 
do Patrimônio do Estado e não 
têm mais uso. São terrenos e 
imóveis de órgãos públicos já 
desativados, como antigas ga-
ragens e delegacias da Polícia 
Civil, que, com a centralização 
administrativa, migraram para 
novos espaços integrados.

“Os imóveis com o maior 
número de interessados foram 
duas garagens da Polícia Civil, 

ao lado do metrô Butantã, com 
15 participantes. Mesmo com a 
pandemia, o crescimento das 
receitas com a venda de imóveis 
públicos já foi de 70% nesse ano, 
o que refl ete o nosso compro-
misso em aumentar a eficiên-
cia governamental”, afirmou 
Bruno Correia, Presidente do 
Conselho do Patrimônio do Es-
tado. Os imóveis não vendidos 
serão licitados novamente até 
dezembro.

Em 2020, o Governo do 

Estado já alienou 31 imóveis, 
totalizando R$ 80,2 milhões 
arrecadados, além de 15 imó-
veis vendidos pelo Fundo de 
Investimento Imobiliário, com 
rendimento de R$ 50 milhões. 
Os recursos arrecadados serão 
investidos prioritariamente nas 
áreas de segurança pública, 
saúde e educação.

As informações e a lista das 
vendas efetuadas podem ser 
acessadas pelo site www.imo-
veis.sp.gov.br.
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