Foto: Feijoada Restaurante Vegetao

Restaurantes veganos criam
receitas que reproduzem sabores
da culinária com carnes

Fonoaudiólogas falam sobre a
experiência de usar aparelho
auditivo e sua adaptação

Página 4

Página 3

Jornal

telefone/WhatsApp: (11) 5072-2020

www.jornalzonasul.com.br

16 de outubro de 2020 - ano 61 - no 2.995

Aulas voltam antes da vacina
Foto: Governo do Estado/Divulgação

Ainda não está definido
e a Prefeitura informa que
até o fim do mês definirá
a retomada de aulas presenciais na capital, que
deveria acontecer em 3 de
novembro, que deve ser facultativa. Algumas escolas
já reabriram suas portas,
mas apenas para atividades
de reforço e o governo do
Estado iniciou testagem
em alunos e profissionais
da educação (foto). Paralelamente, está em discussão se o Governo Federal
irá autorizar a vacina que
vem sendo desenvolvida
em São Paulo a partir de
dezembro - o ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello,
declarou essa semana que
vacinação só a partir de
abril, o que comprometeria
inclusive o início do ano
letivo de 2021. Página 5

Centro Cultural SP
reabre dias 19 e 20

Foto: José Cordeiro/SPTuris

Nessa Fase Verde do Plano São Paulo, a Prefeitura

Agilidade e Rapidez

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

99598-8489
Telefone e WhatsApp

2894-4147

estabeleceu protocolos e

Telefone

autorizou a abertura de espaços culturais na cidade,
mas essa abertura está sendo paulatina. O Centro Cultural São Paulo, um dos polos mais procurados da cidade, vai reabrir dias 19 e 20
de outubro e algumas consultas precisam de agendamento prévio. Página 4
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Crianças aprendem ao reciclar

Uma das situações mais
complexas dessa pandemia
foi a da suspensão de aulas
presenciais. Crianças dentro
de casa o tempo todo, acompanhando as atividades escolares
apenas com o uso de tecnologia, acabaram provocando
nas famílias reflexões como a
necessidade de mais diálogo,
atividades conjuntas, valorização de experiências com
redução de consumo...
A separação de materiais
recicláveis para a coleta seletiva pode ser um grande
aliado nesse processo de conscientização das crianças e até
mesmo de mudança de hábitos
cotidianos da família.
E não se trata apenas de
recorrer à criatividade para
transformar embalagens em
brinquedos, como muitas
crianças já costumam fazer
na escola. Mas também de
adotar práticas que, de forma
lúdica, vão transformar a vida
doméstica, gerar economia e
contribuir para a preservação
do meio ambiente e limpeza
urbana.

Reaproveitar

Todo mundo sabe que uma
criança, geralmente, acaba
escolhendo uma tampa de panela antiga ou uma caixa vazia
para se divertir em lugar de
brinquedos caros e repetitivos.
Transformar um pedaço
de papelão em uma janela ou
palco para teatro de marionetes pode ser mais divertido do
que comprar pequenos brindes que serão descartados em
pouco tempo, ou seja, que se
tornarão resíduos.
E aí vai uma lição que mui-

tas vezes passa desapercebida
para as famílias: mais importante do que encaminhar para
a coleta seletiva tanto a embalagem que se transformou em
brinquedo quanto o brinde
que foi aproveitado por pouco
tempo é ampliar seu aproveitamento dentro de casa.

Trocas e
doações

Em ocasiões como o Dia
das Crianças e o Natal, inevitavelmente as crianças recebem presentes - brinquedos,
roupas, livros, calçados, aparelhos.
Criar o hábito de separar
itens para doação após a data
é mais do que uma atitude
solidária, é também uma maneira de ensinar às crianças
que acumular não é positivo
para elas ou para a humanidade e ainda pode representar
danos ao meio ambiente - seja
pela produção de novos itens
que resultam de extrações à
natureza e gastos de energia,
seja pela geração de resíduos
pelo descarte dos produtos no
futuro. Roupas e brinquedos,
vale ressaltar, só devem ser
doados em bom estado de
conservação e em pleno funcionamento.
Outra possibilidade que
deve ser estimulada entre as
crianças é a troca de itens. No
retorno à escola ou em encontros com familiares, incentive
que livros já lidos sejam trocados por novidades com os
colegas - de forma temporária,
como empréstimos, ou definitiva. Além de ser igualmente
uma forma de promover o

consumo consciente e evitar
o descarte e a acumulação, a
troca representa um momento
de intercâmbio de experiências, diálogo entre as crianças,
diversão desatrelada do consumo.

BRINCANDO, É POSSÍVEL ENSINAR ÀS CRIANÇAS
CONCEITOS COMO O CONSUMO RESPONSÁVEL
E A DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS

Coletividade

A pandemia também fez
com que as pessoas que convivem em uma mesma casa
passassem mais tempo juntas, com pais trabalhando em
home office, crianças tendo
aulas não presenciais.
Esse contato prolongado
permitiu mais diálogo e, no
caso das crianças, a necessidade de contribuir de forma mais
direta no processo de ensino,
em alguns casos até colaborando nas aulas ou resolução
de lições de casa.
O momento, entretanto, é
ideal também para quem quer
transmitir educação e cidadania, noções de solidariedade e
preservação da natureza.
No cotidiano, busque ajuda
das crianças para separar os
resíduos - recicláveis em uma
lixeira, resíduos comuns em
outra. Aproveite também para
inserir hábitos de cooperação
doméstica na produção de alimentos e valorize o consumo
de itens naturais, como frutas
e verduras, o não desperdício
de comida.
Depois de separados, lembre-se: basta colocar todos
os recicláveis em uma única
embalagem e deixar para coleta seletiva uma hora antes
do previsto para a passagem
do caminhão. Nas zonas sul e
leste paulistanas, o serviço de
coleta seletiva é prestado pela

concessionária Ecourbis Ambiental. Para saber o horário
em que o serviço é prestado,
basta acessar www.ecourbis.
com.br/coleta/index.html
Para a volta às aulas presenciais, os novos hábitos devem
se manter. O consumo de itens
naturais pode se estender à
lancheira, onde itens como
sucos de caixinha individual
representam não só algo mais
caro e menos saudável, como
também um produto que gera
muito resíduo.

Tecnologia

A quarentena, com suspensão das aulas presenciais
e incentivo ao trabalho em
ambiente doméstico, comprovaram aquilo que a sociedade
moderna já vinha experimentando: a tecnologia está presente de forma irreversível no
cotidiano.
Celulares, computadores,
tablets e tantos outros equipamentos são imprescindíveis
para garantir comunicação,
aprendizado, transmissão de

informação em tempo real.
As crianças e os jovens modernos já vinham substituindo
brinquedos comuns por itens
tecnológicos há alguns anos
e esse tendência agora se fortalece.
Entretanto, pais têm a missão de ressaltar que celulares
e computadores agora substituem muitos dos brinquedos
anteriores e que só deve ser
mantido em casa aquilo que
efetivamente é usado - seja
para diversão ou aprendizado.
Substituir livros de papel
e dvds de música ou filmes
por serviços de streaming e
manter arquivos em geral - inclusive apostilas - nas nuvens
pode ser positivo para evitar a
geração de resíduos desde que
o usuário tenha a consciência
de que equipamentos em geral
também representam um problema para o descarte.
O Brasil já é campeão da
América Latina em geração do
chamado “lixo eletrônico” e o
sétimo maior do planeta. São
mouses, teclados, celulares,

baterias, pilhas, computadores, tablets, sem falar nos
brinquedos eletrônicos.
No total, o país gera 1,5
milhão de toneladas de lixo
eletrônico por ano e apenas
3% tem o descarte correto
- o restante vai para o lixo
comum, o que é prejudicial
ao meio ambiente. O ideal,
quando se deteriora ou quebra um aparelho, é procurar o
fabricante e se informar sobre
qual é o descarte correto.
Atualmente, o Brasil conta
com 170 pontos de coletas de
lixo eletrônico como calculadoras, baterias, computadores,
celulares, entre outros equipamentos eletrônicos. Do total,
100 deles foram implantados
após três meses da assinatura
do acordo setorial de eletroeletrônicos, realizada há um ano.
A meta do Governo Federal é
que sejam criados cinco mil
pontos de coleta ao final do
programa, abrangendo os 400
maiores municípios brasileiros, o que representa 60% da
população do País.

LIMPEZA URBANA

Em outubro, comemora-se o Dia do Consumo Consciente
Dia 15 de outubro é celebrado o Dia do Consumo
Consciente. Em tempos de
pandemia e de aumento da
temperatura da Terra, com
incêndios por todo planeta,
é tempo de refletir e adotar
mudanças de atitude para
modificar esse cenário e permitir à natureza que possa
se recuperar das agressões
humana. O Instituto Akatu
para o Consumo Consciente
elaborou uma orientação em
cinco passos para que possamos ter uma nova postura cotidiana. Confira
Evite o desperdício
de alimentos
Atualmente, 8% das emissões de gases de efeito estufa
do mundo originam-se da
perda ou do desperdício de
alimentos. Se o desperdício
de alimentos fosse um país,
ele seria o 3º maior emis-

sor de GEE do mundo (3,3
GtCO2e por ano), atrás somente dos Estados Unidos
(5,8 GtCO2eq) e da China
(10,7 GtCO2eq).
Faça a sua parte planejando o cardápio e indo às compras com uma lista para levar
para casa só o necessário.
Adote o hábito de armazenar
os ingredientes considerando
a data de validade, para não
correr o risco de perdê-los,
e adote receitas que façam o
uso integral de alimentos.
Compre um item novo
só se for necessário
A fabricação de produtos envolve extração, processamento e transporte de
matérias-primas, etapas que
emitem GEE. A produção de
um único par de calçados,
por exemplo, emite 10 kgCO2eq, o equivalente às emissões
para gerar energia suficiente

para o funcionamento de 50
máquinas de lavar ao longo
de um ano inteiro (considerando 8 ciclos por mês).
Antes de decidir pela compra de um novo produto, reflita se você realmente precisa
dele. Você também pode optar pelo conserto do item que
possui ou, se for possível, pela
compra de um item de segunda mão, que não vai exigir
novas emissões relacionadas
à sua produção.
Apague as luzes
ao sair
A produção e o consumo
de energia elétrica são responsáveis por uma parcela significativa das emissões anuais
de GEE do Brasil: 28% do total. E em 2019, elas foram 7%
maiores do que as de 2018.
Você pode ajudar a reverter
esse cenário adotando o hábito de privilegiar a iluminação

natural, de apagar as luzes ao
sair de um local e de substituir lâmpadas fluorescentes
comuns por LED, cujo consumo é cerca de 30% menor.
Para facilitar a comparação, o
consumo de energia de 2 lâmpadas fluorescentes comuns
(de 10W cada) equivale ao
consumo de 3 lâmpadas LED.
Reduza o consumo
de carne bovina
A maior parte das emissões de GEE brasileiras estão
ligadas ao desmatamento e
às mudanças no uso do solo
(44%), seguidos da agropecuária (25%). Infelizmente, esses
números tendem a aumentar,
visto que vivenciamos uma
onda de recordes no desmatamento: entre agosto de 2019
e julho de 2020, a Amazônia
sofreu um aumento de 34%
no desmatamento em comparação ao mesmo período dos

anos anteriores; em 2019, o
Cerrado perdeu mais de 408
mil hectares de vegetação nativa, correspondendo a 33,5%
do total desmatado no país no
ano; e o Pantanal, por sua vez,
teve neste primeiro semestre
de 2020 a maior área sob alerta de desmatamento dos últimos cinco anos.
Ao substituir a carne bovina por outra fonte proteica (frango ou leguminosas,
como lentilhas, feijões, ervilhas e grão de bico) uma
ou mais vezes por semana,
você poupa as emissões de
gases de efeito estufa relacionadas à produção da carne,
combatendo a Crise Climática. Enquanto a produção
de um 1kg de carne bovina
emite 27 kgCO2e, a de 1kg
de frango emite quase 4 vezes menos (6,9 kgCO2e) e
a de 1kg de feijão, quase 14

vezes menos (2 kgCO2e).
Escolha meios de
transporte com
menos impacto
Das emissões correspondentes ao setor de energia, 49%
estão relacionadas ao transporte. E modais movidos a
combustível fóssil, como a
gasolina, emitem cerca de
25% mais CO2 na atmosfera
do que os que utilizam etanol
produzido a partir da cana de
açúcar.
No caso de percursos curtos, prefira caminhar: faz
bem à saúde e é livre de emissões de GEE. Em percursos
médios, tente usar meios de
transporte que não dependam da queima de combustíveis, como as bicicletas e os
patinetes. E quando o carro
for necessário, prefira os movidos a combustíveis renováveis, se isso for uma opção.

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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•SAÚDE

A experiência de usar aparelho auditivo
O que os usuários relatam de suas experiências individuais?
Valeu realmente a pena o investimento?

Talvez você esteja passando por aquele momento de
decisão: será que devo marcar uma consulta com um
fonoaudiólogo? Devo comprar
o aparelho auditivo? Será que
ele é realmente necessário
pra mim?
Muitos pacientes, ao se
depararem com a perda de
audição, não aceitam bem
essa necessidade e acabam
criando uma barreira para a
própria felicidade. Encarar
essa necessidade como uma
nova etapa de vida faz toda
a diferença para se permitir
uma nova aventura.
Afinal, quando atingimos
certa idade é inevitável que
o organismo perca seu vigor
e, aos poucos, a perda de
audição vá se manifestando.
Porém, mesmo sabendo que
a surdez pode vir de maneira
natural, provocada pelo desgaste natural da vida, há quem
relate a resistência que teve
para dar o primeiro passo:
marcar a consulta com um
fonoaudiólogo.

A verdade é que conversas, trabalho, lazer, reuniões
de família, tarefas doméstica,
tudo acaba sendo afetado de
maneira negativa pela perda
de audição e, consequentemente, há uma desmotivação
para realizar qualquer tarefa.
Acredite: este sentimento
pode ser substituído através
do uso dos aparelhos auditivos, devolvendo a alegria de
escutar e ter autonomia para
fazer suas próprias atividades.
É possível participar de atividades entre amigos e familiares com muita desenvoltura,
ouvir música e dançar com os
netos na sala de casa, assistir
a um ﬁlme na companhia de
amigos, sem ensurdecê-los
com o volume alto.
Em nossa rotina diária nos
deparamos com pacientes que
chegam ao consultório conformados em ter de comprar
e usar aparelhos auditivos. Já
outros chegam literalmente
arrastados pelos seus familiares que estão enloquecidos
com o volume da tv, cansados

de repetir as mesmas coisas,
desgastados pelo esforço de
falar mais alto. Apesar de
toda essa diﬁculdade, na rotina, muitos destes pacientes
negam a necessidade do uso
dos aparelhos e não aceitam
ao menos realizar um teste,
o que muitas vezes gera um
desconforto ainda maior com
seus familiares.
Na AUDIOMAG, entendemos essas inseguranças e
conduzimos este processo
de forma leve e realista, pois
durante o teste ou início da
adaptação é esperado o desconforto proveniente de não
estarem acostumados e também da conﬁguração do aparelho não estar 100% pronta.
Todo esse processo deve
ser gradativo e, no tempo do
paciente, de forma a não gerar
desconforto exacerbado.
A primeira experiência com
os aparelhos auditivos deve
ser leve, não pode ser uma
tortura, mas para isso ocorrer,
o profissional deve ser bem
escolhido e ter a paciência e

aptidão para acolher este paciente. Acreditem, o benefício
do aparelho auditivo a longo
prazo devolve a autonomia e
a qualidade de vida!
Reflita: embora a adaptação de alguns casos tenha
sido desconfortável no início, a
maior parte demonstrou estar
mais satisfeita com o aparelho, reconhecendo que estar
sem aparelho é muito pior. O
processo inicial de adaptação
pode ser trabalhoso, porém
se for bem realizado e bem
amparado pelo profissional,
torna-se muito mais tranquilo
e o uso se torna muito fácil e
confortável.
Ou seja, o aparelho auditivo pode ser aquilo que está
faltando em sua vida. Que
tal experimentar essa nova
aventura e voltar a ouvir com
qualidade?
Conte conosco!!

- 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

FONOAUDIÓLOGA
ALESSANDRA HERRERA
FONOAUDIÓLOGA
DIANE MICHIUTI.

•EDUCAÇÃO

Está novamente circulando, nas redes sociais, o boato de que a Escola Estadual
Professor Alberto Levy será
fechada, desativada pela Secretaria de Estado da Educação. A história ganha ainda
mais força em um momento
em que o Governo do Estado
está vendendo e concedendo
à iniciativa privada diversos
prédios, além de autarquias e
empresas estaduais.
Outro motivo que amplia o
alcance da notícia é que outro
prédio antigo e que ocupa
igualmente um quarteirão
no bairro, o Planalto Paulista, está à venda há anos - o
antigo laboratório . O imóvel

agora pertence ao Creci - Conselho Regional de Corretores
de Imóveis, que havia adquirido a propriedade em 2011
para transformá-la em sua
sede, mas desistiu do projeto.
A Secretaria de Estado da
Educação, entretanto, voltou
a negar - como já havia feito
em abril do ano passado qualquer projeto para desativação da unidade.
Pelo contrário, informa a
assessoria da pasta, as matrículas para o ano letivo 2021
estão abertas, como em toda
rede estadual. A assessoria indica que interessados liguem
antes de comparecer ao local,
entretanto.

Referência em bons resultados na educação pública ainda
nos dias de hoje, o Levy existe
desde a década de 1950. O
nome Professor Alberto Levy
foi em homenagem a um professor britânico que chegou a
ocupar cargo de vice Cônsul na
capital paulista e envolveu-se
em movimentos políticos da
época. Foi oﬁcializado em 6 de
maio de 1954, por um decreto
estadual. Até então, a unidade
era conhecida apenas como Colégio Estadual de Indianópolis.
Por lá passaram figuras
como o ex-ministro da educação Renato Janine Ribeiro,
além da filósofa Marilena
Chauí.

Você está preparado para o
MERCADO DE TRABALHO?
VENHA DESCOBRIR!

CURSO E CERTIFICADO

GRÁTIS
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.
Este curso não gera qualquer obrigação para
o aluno, sendo, junto ao seu certificado, 100% gratuito.

PERFiL CURSOS
(11) 98598-0972
Rua Marselhesa, 77
São Paulo-SP |

Cep: 04.020-060

www.perfilcursos.com

* Oferta exclusiva para o curso “Planejamento de Carreira e Empregabilidade”.
Sujeita a alterações sem aviso prévio.

Levy não vai fechar, diz secretaria
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•CULTURA

Nem todos espaços culturais
municipais foram reabertos
A cidade de São Paulo foi
reclassificada na Fase Verde
do Plano São Paulo, que estabelece as regras para reabertura dos espaços públicos e
privados conforme os índices
da pandemia de Covid. E ainda
no ﬁnal de setembro, a Prefeitura já havia estabelecido os
protocolos para a reabertura
dos equipamentos culturais
- museus, cinemas, teatros,
bibliotecas, centros culturais.
Mas, mesmo com a abertura
de muitos já se tornando uma
realidade na maioria dos casos,
vários prédios da própria Prefeitura continuam fechados e
oferecendo apenas programação online.
Entre os teatros municipais, por exemplo, só o Arthur
Azevedo, na zona leste, foi
reaberto. Teatros da zona sul
como o João Caetano, na Vila
Clementino, e o Paulo Eiró, em
Santo Amaro, permanecem
sem atividades. Há alguns espetáculos online que podem
ser conferidos pela população,
de outras unidades, que pode
ser conferido pelo site culturaemcasa.com.br.
As bibliotecas Amadeu
Amaral, no Jardim da Saúde,
e Roberto Santos, no Ipiranga, reabrem na segunda, dia
19 de outubro. As bibliotecas
Paulo Duarte, no Jabaquara,
Belmonte, em Santo Amaro, e
Raul Bopp, na Aclimação, vão
reabrir no dia 3 de novembro.
Já a biblioteca Viriato Correa, uma das mais tradicionais
da região, não está na programação inicial de reabertura. Segundo a Secretaria Municipal
de Cultura (SMC), a reabertura
não acontecerá agora por conta dos “ altos índices do bairro
relacionados à Covid-19”. Mas,

Casa Modernista reabre no dia 3 de novembro
informa que a biblioteca também passa por uma pequena
reforma e deve reabrir no dia
23 de novembro.
Já o Centro Cultural São
Paulo, na Rua Vergueiro, localizado a 2,7km da Biblioteca,
abre na segunda, 19 de outubro suas áreas comuns e no dia
20/10 as bibliotecas e acervos.
As áreas comuns vão abrir
todos os dias, das 10h às 18h,
as bibliotecas de terça a sexta,
das 11h às 15h, e os acervos
também de terça a sexta, das
11h às 15h, mas o atendimento
acontece mediante agendamento prévio.
O Sítio da Ressaca, localizado ao lado da Biblioteca Paulo
Duarte, no Centro de Culturas
Negras, continua fechado. O
local, que é uma casa bandeirante do século XVIII, apresenta problemas estruturais e, de
acordo com a SMC passará por
reforma e deve reabrir somente em 2021.
O Centro de Culturas Negras (Centro Cultural do Jabaquara), por sua vez, já está
aberto desde 13 de outubro.
Funciona de terça a domingo,
das 9h às 15h.
A Casa Modernista, que
fica também na Vila Mariana
e integra o circuito de casas
históricas conhecido como

Museu da Cidade, vai reabrir
no dia 3 de novembro, de terça
a domingo, das 11h às 15h.
Paulista Cultural
Instituições culturais localizadas na Avenida Paulista
também já reabriram as portas
dia 13 de outubro: Casa das
Rosas, Centro Cultural Fiesp,
Instituto Moreira Salles, Itaú
Cultural, Japan House São
Paulo e MASP já recebem visitantes. O Sesc Avenida Paulista, que também integra o
eixo conhecido como Paulista
Cultural, já está em funcionamento, mas apenas com os
serviços de odontologia para
pacientes em tratamento e ginástica multifuncional para alunos matriculados, ambos com
agendamento prévio, assim
como outras unidades Sesc.

Se precisar sair de casa,
evite aglomerações.
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.

•GASTRONOMIA

Restaurantes veganos reproduzem sabores tradicionais
O roteiro vegetariano pela
região de Vila Mariana e Jabaquara é bem diversificado
- tem até restaurante especializado em pratos chineses, tem
rodízio de pizza, tem nhoque
da sorte...
Na lista de dicas trazida
pelo jornal São Paulo Zona
Sul, esta semana destacamos
um dos mais tradicionais - o
VegeTAO, que tem opções vegetarianas e também veganas.
Com jeitinho de bistrô, abre
de segunda a sábado no almoço e também oferece delivery.
O cardápio variado diariamente é sempre elaborado por
um Chef de Cozinha com base

nas culinárias gregas, indianas,
italianas, árabe e brasileira.
Entre as receitas que fazem
sucesso, tem falafel de grão de
bico,arroz,homus e lentilha,
penne ao molho de abóbora
com gorgonzola, empadão de
palmito,arroz,pure de batata
roxa e fava branca
A casa ainda oferece uma
série de opções congeladas,
para quem quer levar pra casa
e preparar para o jantar, um
ﬁm de semana, um momento
de preguiça de cozinhar. Entre
as pedidas, kibe de ricota, abobrinha recheada com shitake,
crepe de abóbora... Sem falar
nas empanadas e sopas.

O Vegetao fica na rua
Diogo de Faria, 568. Site:
ww.vegetao.com.br Tel 55746875.
A Vila Mariana também tem
uma unidade do restaurante Loving Hut, de inspiração chinesa.
A rede tem mais de 200 unidades pelo mundo, mas cada uma
tem liberdade para criar seu
próprio cardápio - que é totalmente vegano. Há pratos, bentôs orientais, sanduíches, quitutes diversos, com inspirações
das mais diferentes culinárias.
O Bentô frango vegano,
por exemplo, vem com file
de frango vegano em fatias
com molho teriyaki, com uma

porção de arroz oriental (gohan), uma porção de tofu com
orelha de madeira e salada do
dia. Acompanha tambem uma
porção de 3 guiozas, 3 rolinhos
primavera ou 3 sushis a sua
escolha.
Já o sanduíche Loving Burger Loving Burguer é um veggie burguer de ervilha, queijo
mussarela vegana, alface americana, tomate, cebola roxa,
molho mostarda loving hut
e picles. pão de hambúrguer
com ou sem gergelim.
Fica na Rua França Pinto,
243. Fones: 5082 2267 e 2385
2125. Cardápio completo em
lovinghutsaopaulo.com.br

Bentô de salmão vegano é novidade no Loving Hut São Paulo

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
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• ESTÉTICA

•SAÚDE

Volta às aulas sem vacina é dilema
A Prefeitura pode anunciar
a autorização para retomada
de aulas presenciais na capital
em 3 de novembro, logo após o
feriado de Finados, o que representaria pouco mais de um mês
de ida à escola em 2020. Para
além da polêmica sobre a necessidade ou não dessa retomada,
um dilema corre paralelamente:
quando seria seguro enviar
todas as crianças para assistirem às aulas integralmente? A
resposta mais óbvia parece ser
apenas após a vacinação desses
alunos e também dos proﬁssionais envolvidos na educação.
Nesse sentido, uma declaração feita pelo MInistro da Saúde
Eduardo Pazuello representou
um balde de água fria: em reunião virtual com secretários estaduais de saúde o ministro fez
previsão de que só em abril de
2020 haveria uma vacina disponível no Brasil . Se considerado
ainda o período para aplicação
em massa na população, atingindo estudantes, suas famílias
e proﬁssionais da educação, isso
pode signiﬁcar que as aulas do
primeiro semestre de 2021 também serão prejudicadas? Serão
facultativas?
O governador João Doria
tem divulgado previsão de

Foto: Instituto Butantan

início de aplicação da vacina
Coronavac, que está em fase de
testes e poderá ter produção no
Instituto Butantã, para meados
de dezembro, priorizando proﬁssionais de saúde.
A esperança seria de que
crianças e jovens pudessem
ser vacinados, assim como professores e outros funcionários
escolares, antes da volta às
aulas 2021.
Depois das discussões que
se seguiram à fala do ministro,
com estados querendo que
o Governo Federal aceite os
testes paulistas, na quinta feira, 15, o secretário executivo
do Ministério da Saúde, Elcio
Franco, afirmou que a pasta
acompanha o desenvolvimento

Odontologia

de mais de 200 vacinas em fase
de produção em todo o mundo
para o combate à covid-19.
“Estamos aderindo a qualquer iniciativa de desenvolvimento de vacinas que nos
ofereça segurança, eficácia
e que fique pronta antes, ou
seja, em um prazo mais curto,
que tenha produção em escala
em quantidade para imunizar
a população brasileira, a ser
inserida no Programa Nacional
de Imunizações”, disse.
Segundo Franco, nenhuma
vacina em estudo está descartada e a prioridade está naquelas em fase mais adiantada
de testes. Entre os critérios da
pasta para a aquisição está a
segurança da vacina, “eﬁcácia,

produção no mais curto prazo,
produção em escala que atenda
as nossas necessidades e preço
acessível que esteja sendo praticado em mercado”, aﬁrmou.
Em setembro, o governo
também anunciou o investimento de R$ 2,5 bilhões para a
entrada do país na Covax Facility. Dessa forma, espera-se que o
país possa comprar imunizantes
para garantir a proteção de 10%
da população até o ﬁnal de 2021,
o que permite atender populações consideradas prioritárias.
Mas o governo federal reforçou que, pelo cronograma
da pasta, a perspectiva é de
100 milhões de doses da vacina
Oxford/AstraZeneca-Fiocruz
no primeiro semestre de 2021 e
outras 110 milhões de doses adicionais no segundo semestre.
Enquanto isso, o Governo
do Estado de São Paulo iniciou
testagem de alunos e proﬁssionais da educação que retomaram atividades presenciais
em 8 de outubro. O objetivo
é identificar a frequência de
contágio pelo coronavírus
durante o período de volta às
aulas presenciais que, desde
o dia 7 de outubro, é opcional
para alunos do ensino médio e
Educação de Jovens e Adultos
(EJA) da rede estadual

Aclimação tem espaço
integrado de estética
Agora o bairro da Aclimação conta com um novo
espaço dedicado em saúde
integrada e estética avançada.
A Vinci Beauty Care nasceu
a partir da união de profissionais que têm o desejo de
ampliar as possibilidades de
acesso da população a tratamentos inovadores e de alta
tecnologia no que se refere
a procedimentos faciais e
corporais.
A experiência de Adriana
Aquino, esteticista e graduanda em Biomedicina, reforça a
qualidade dos atendimentos,
pois se faz presente em diversos cursos de atualizações da
área. Nos últimos anos, tem
focado suas especializações
em Rejuvenescimento Facial
e Tratamento de Manchas, o
que oferece uma exclusividade nos protocolos indicados
para cada necessidade.
Tudo isso aliado ao trabalho de Renata Aquino, micropigmentadora pela Phibrows
que, com o desejo de trazer as
melhores tendências do mercado da micropigmentação,
buscou formação internacional para aprimorar sua técnica
e valorizar a autoestima de
mulheres brasileiras.
Pensando em entregar
uma estética multidisciplinar,
a clínica conta com diversas
tecnologias nos tratamentos
faciais como: remoção de
tatuagem e procedimento
indesejado nas sobrancelhas;
Harmonização Facial sem agulhas; Skinbooster; protocolos
avançados em manchas e
melasma; Lipo enzimática de
papada, entre outros.

Já na área de estética corporal, possuem atuação inovadora em depilação a laser
indolor, criolipólise em placas,
carboxi para ﬂacidez, gordura e estrias além da clássica
drenagem linfática manual e
massagem modeladora.
A Vinci Beauty Care acredita no potencial que cada um
tem de expressar sua própria
beleza, por isso nasceu para
transformar as vidas de mulheres e homens através da
estética.

Avenida Lacerda Franco, 1343
Atendimento: (11) 3341-0304
Whatsapp: (11) 96320-9076
@vincibeautycare_estetica
site: vincibeautycare.com

Estética e Saúde

Casas de repouso

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES
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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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•LAZER E PASSEIOS

Clubes e parques em bairros estão fechados
Alguns clubes esportivos,
clubes da comunidade e parques da cidade já estão abertos a visitantes, mas com
muitas restrições. Além de
não estarem abertos aos finais de semana e feriados,
grandes parques que atraem
alto número de visitantes como o Ibirapuera, o Aclimação e o Independência - têm
representado um alento para
quem precisa fazer caminhadas e respirar fora de casa,
mas mantêm fechadas suas
áreas de esportes coletivos,
bebedouros e playgrounds.
No entanto, para chegar
até eles, muitos moradores
de bairros distantes precisam
recorrer ao transporte público - que ainda gera temor - ou
usar carros, que nem todos
têm. Os Parques Chuvisco,
Nabuco e Lina e Paulo Raia
(Conceição) são três exemplos disso.
O Parque Modernista, na
Vila Mariana, também é outro
exemplo mas por estar ligado
à Secretaria Municipal de Cultura, deve reabrir no dia 3 de
novembro.
Procurada, a Prefeitura
não informou quando ocor-

M
AGORA TAMBÉ

rerá a reabertura dos 59 já
abertos aos ﬁnais de semana
e feriados, nem quando haverá retomada dos parques que
se mantêm fechados.
Por outro lado, informou
que cinco Parques Naturais
Municipais terão seu funcionamento retomado conforme
o projeto-piloto de visitação,
iniciado antes da pandemia.
Cada unidade abrirá um dia na
semana, de segunda a quinta,
das 10h às 16h. São eles: PNMs
Jaceguava (segunda-feira);
Itaim (terça-feira), Fazenda
do Carmo (terça-feira), Varginha (quarta-feira) e Bororé
(quinta-feira). As unidades
permanecerão fechadas de
sexta a domingo.
Parque da Bicicleta
O morador da zona sul
paulistana que quer visitar
parques aos ﬁnais de semana
pode recorrer ao Jardim Botânico, do Governo do Estado,
que abre de terça a domingo,
das 9h às 17h, inclusive feriados.
Outra boa pedida é dar
uma pedalada ou fazer caminhadas pelo Parque das
Bicicletas, que está aberto
todos os dias (de domingo

E
OBRAS DE ART

TOCA
VINIL

15 ANOS DE
UPO
VIAGENS EM GR

PASSEIOS DE 1 DIA EM 2021
AOS SÁBADOS

Noemi Carvalho
Guia de Turismo

SEGUIREMOS O PROTOCOLO COVID 19 DO ESTADO DE SÃO PAULO E
DAS CIDADES VISITADAS, VIGENTE NO MOMENTO DO TURISMO DE 1 DIA

13 de março
CUNHA com Lavandário
27 de março
Serra Negra e Águas de Lindóia
17 de abril
MONTE VERDE - MG
15 de maio
CAMPOS DO JORDÃO

Parque das Bicicletas é o único equipamento municipal
aberto aos ﬁnais de semana, mas somente até 14h. Parques
menores, em bairros, permanecem fechados todos os dias
a domingo), mas apenas em
horário reduzido: das 6h às
14h. A Secretaria Municipal
de Esportes informou que
aguarda novas decisões das
autoridades de saúde para
eventual ampliação do horário de funcionamento.
E também as piscinas de
clubes municipais, nesse ano
de altas temperaturas, permanecem fechadas e não há
previsão para que reabram,
por conta do alto risco de
contaminação pela Covid 19.

CONCEIÇÃO JOIAS

COMPRO

OURO

Inclui:Ônibus Executivo ou Micro Ônibus, Guia Turístico
Embratur, lanche de bordo, almoço, city tour e tempo livre.
Valor por pessoa: 2 x R$ 135
Solicite detalhes por WhatsApp ou email

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

LIGUE: 9.5584-9517
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

5016-3037

9 8161-3019

R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga
email: contato@vivencias.tur.br

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

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

twiter: @spzonasul

CLASSIFICADOS
APTO AO LADO DO METRÔ

R. Gal. Chagas Santos, 167
- Saúde -

3479-0801
99488-3594

LOCAÇÃO
APTO 2 DORMS A 600M DO
METRÔ JABAQUARA
Sala 2 ambs, cozinha
planejada, copa, área
de serviço, lazer total
R$ 1.400,00 Cond. R$ 600

Estação Hospital S.Paulo
2 dorms, 70m2 de área,
reformado
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R$ 380 mil

280m2 constr., 3 dorm, 1 ste, 2 salas -jantar/estar, escrit.
c/ terraço, coz/copa. Parte superior: salão de festas com
churrasq., 1 vaga gar segura R$ 650 MIL

APTO METRO ANA ROSA
86 M² AU
2 doms, sala 2 ambs,
2 WC, coz, AS,
Dep Emp.
1 vaga. R$ 440 MIL
APTO VILA CLEMENTINO
100m do metrô Hosp SP
70m2, 2 dorm., Sala 2 amb,
coz., AS. 1 vaga
R$ 490 mil

IMÓVEIS - VENDA

CASA MIRANDÓPOLIS
PRÓX. METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

APTO
PARAÍSOPRAÇA DA ÁRVORE 75M²
APTO
METRÔ
2
REFORMADO - 70 M AU

2 dorms.
sala 2 ambs.2 c/dorm,
sacada,
Reformado,
sala 2 amb, WC, lavand,
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer,
lazer
total 1 vaga
R$ 550 MIL + COND. R$
580,00

R$ 420 MIL. Pronto para morar

AP. METRÔ 100M METRÔ
SANTA CRUZ 80M²
3 dorm, sala 2 amb, 2
WC, coz, lavand. 1 vaga
R$ 630 Mil

APTO METRÔ PÇA DA ÁRVORE
1 QUADRA DO METRÔ - 75 M²
Reformado!!!, 3 dorms,
sala 2 amb, coz, 1 vaga
R$ 360 mil

METRÔ PARAÍSO
60 M² AU
2 dorms, sala 2 ambs,
coz, WC, s/ vaga.
Reformado - R$ 320 MIL

APTO PRAÇA DA ÁRVORE
70M2
2 dorms, sala 2 ambs c/
varanda, coz, lavand,
1 vaga. R$ 480 mil

APTO JABAQUARA
76M² AU
3 dorms, 1 vaga,
lazer total.

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
76 M²
2 dorm, sala 2 amb c/
varanda. DE, lazer total,
1 vaga. R$ 390 MIL

KITNET METRÔ

CASA METRÔ SÃO JUDAS
240 M² AU
3 dorm, 1 ste, 2 salas,
4 WC, edícula c/ 1 dor e
WC, lavand. R$ 870 MIL

R$ 320 mil

SÃO JOAQUIM
40m2 AU

R$ 160 mil

AVISOS E EDITAIS
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Prayer to Saint exPedite

Edital de convocação para a fundação
da Ong, Instituto RAFA- Instituto de
Reabilitação e Apoio as Famílias Autistas,
que será fundada no dia 01/06/2019 às
13:00 hrs, na rua; Dr. Nestor Alberto de
Macedo, 117 - V Sto Estéfano,
São Paulo - SP.

CJABAQUARA
L A S S I F I C A D O S

Ótimo Sobrado
S.PAULO
ZONA SUL
Vende-Se
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St. Expedite honored by the gratitude of those who have invoked
thee at the last hour and for pressing cases, we pray thee to obtain
from the all powerful goodness of God, by the intercession of
mary Immaculate, ( today or such a day) the grace we solicit with
all submission to the Divine Will. Amen. J.V.S.

ORAÇÃO
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 a SÃo LonGUinHo
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de JESUS.

EXTRAVIO

Comunicamos o extravio da impressora fiscal tipo ECF IF,
marca SIGTRON, modelo PRINT PLUS-FS 315, fabricação 00801354.
Auto Peças Castro – 60.644.408/0001-28
Comunicamos o extravio da impressora fiscal tipo ECF IF,
marca DARUMA AUTOMACAO, modelo FS 600, fabricação

