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A vacina Coronavac co-
meçou a ser produzida 
pelo Instituto Butantan 
(foto), em São Paulo, an-
tes mesmo da conclusão 
da fase 3 de testes. O Go-

verno do Estado anun-
ciou que tem capacidade 
para produzir um milhão 
de doses por dia - isso 
poucos dias depois de ter 
anunciado que o progra-

ma de vacinação em São 
Paulo começará em 25 de 
janeiro, com profi ssionais 
da saúde e quilombolas, 
e estabelecendo também 
datas para a vacinação 

do público idoso. Para-
lelamente, a Prefeitura 
paulistana anunciou essa 
semana que já tem um 
plano para a aplicação das 
doses. Informou inclusive 

que já tem seringas e ou-
tros insumos para garantir 
a imunização em todas 
as quase 500 Unidades 
Básicas de Saúde da capi-
tal. Ao mesmo tempo, a 

cidade vê a ocupação de 
leitos de UTI aumentar 
por conta de crescimento 
do número de casos na 
cidade e há temor de que 
a situação piore. P����� 3

Buscando alternativa para 
confraternizar em pequenos 
grupos? Que tal sushis e sashimis?
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São milhares de tonela-
das recolhidas diariamen-
te - ou na coleta tradicio-
nal de resíduos e coleta 
seletiva de recicláveis, ou 
na varrição, limpeza de 
bocas de lobo, remoção 
de sujeira dos córregos, 

retirada de entulho des-
cartado irregularmente... 
A sujeira despejada de 
forma irregular por ci-
dadãos cotidianamente 
não apenas deixa a cida-
de feia, provoca prolife-
ração de insetos e traz 

insalubridade. O “lixo”, 
que poderia gerar divi-
dendos, acaba custando 
muito para a cidade e 
seus moradores. Basta-
riam mudanças simples 
de atitude para reverter 
essa situação.  P����� 2

Quem paga pela sujeira 
diária nas ruas da cidade?

Cidade já tem plano de vacinação
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Por que algumas pessoas 
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M E I O A M B I E N T E

Quem paga pela sujeira nas ruas?
A resposta parece meio ób-

via: quem paga pela sujeira nas 
ruas da capital é a própria po-
pulação. E não se trata apenas 
do custo pago pelos serviços 
de varrição e coleta, mas tam-
bém dos custos por resultado 
de enchentes, alagamentos e 
suas consequentes obstruções 
no trânsito, desmoronamen-
tos, poluição dos rios, prolife-
ração de insetos e doenças por 
eles provocadas... 

Para se ter ideia, só a Con-
cessionária Ecourbis Ambien-
tal, responsável pela coleta 
domiciliar e seletiva nas regi-
ões Sul e Leste da capital, tem 
400 veículos e mais de 3 mil 
funcionários nesse trabalho, 
executado diariamente. Não 
faltam recursos, equipamen-
tos ou pessoal, portanto, falta 
consciência do cidadão...

Em síntese, o custo é alto e 
todos pagamos por falhas que 
são da própria população. O 
mais interessante é perceber 
que todas as situações teriam 
soluções bem simples, ao al-
cance de todos. 

 Con� ra!

Lixo na rua
Quem nunca viu um carro 

atirando um guardanapo, uma 
latinha ou um pacote qualquer 
pela janela?

Além de perigoso, porque 
esse resíduo pode assustar um 
motorista ou atingir algum pe-
destre, o hábito suja a cidade e 
não faz o menor sentido. 

É tão simples resolver - basta 
deixar um saquinho ou re-
cipiente para ir descartando 
dentro do carro e depois dei-
xar em casa ou no escritório, 

descartando da forma correta 
ou até encaminhando para a 
reciclagem. 

O mesmo vale para pedes-
tres - inclusive com relação 
às bitucas de cigarro. Se não 
encontrar papeleiras e lixeiras 
pela rua, guarde o resíduo na 
bolsa ou simplesmente não 
consuma nada que não tenha 
onde descartar os resíduos 
corretamente. 

O volume total de varrição 
na cidade vem caindo nos últi-
mos anos, o que indica maior 
consciência do cidadão, mas 
ainda é muito alto. Nesse ano 
de quarentena, o índice caiu 
drasticamente nos meses de 
março a junho, mas voltou a 
subir com a reabertura do co-
mércio e retomada de algumas 
atividades, demonstrando que 
as pessoas ainda descartam 
muitos resíduos irregularmen-
te. Em média, são coletadas 
pela varrição na cidade cerca de 
7 mil toneladas por mês.

Entulho
As sobras de material de 

cosntrução - sejam de uma 
pequena ou grande reforma 
- devem ser corretamente des-
cartadas. 

Os ecopontos da cidade 
funcionam diariamente e re-
cebem pequenas quantidades 
- até um metro cúbico por dia 
- gratuitamente. Basta levar.

Não entregue entulho ou 
bagulhos (móveis e eletrodo-
mésticos velhos e quebrados, 
pneus,  “ferro velho”) a carro-
ceiros. Se ele deixar esse ma-
terial abandonado em alguma 
esquina, a responsabilidade 
pelo crime ambiental é sua.

Se o volume de entulho 
for grande, contrate empre-
sas especializadas, que dei-
xam caçambas para recolher 
o material. Mas, esse processo 
também demanda cautela e 
responsabilidade: há uma lista 
de empresas cadastradas para 
prestar o serviço, para garantir 
que o posterior descarte do 
material seja em local adequa-
do. Quem contrata empresas 
não cadastradas, novamente 
corre risco de ser responsa-
bilizado por crime ambiental. 

A lista de empresas e outras 
orientações para a coleta dos 
Resíduos da Construção Civil 
estão disponíveis nesse link: 
bit.ly/3qGB4yW (ou www.
p r e f e i t u r a . s p . g o v . b r /
c i d a d e / s e c r e t a r i a s /
s u b p r e f e i t u r a s / a m l u r b /
entulho/index.php?p=4627)

A Prefeitura também ins-
tituiu o projeto Revitaliza SP, 
que pretende eliminar e revita-
lizar, só nesse ano, 900 pontos 
viciados, por meio de limpeza 
e educação ambiental. Além 
da retirada do lixo, a ação en-
volve pintura de guias, muros 
e paisagismo, e é realizada em 
parceria com os consórcios 
de varrição, coleta domiciliar, 
com as Subprefeituras e com 
os moradores, com a partri-
cipação de 6 mil agentes de 
limpeza e inclui ações de cons-
cientização da comunidade do 
entorno.

Horário
Outra preocupação es-

sencial e que muitas famílias 
ainda não adquiriram: o ho-
rário de colocar os resídu-
os - recicláveis ou não - fora 

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.

de casa para coleta. Parece 
muito simples, mas se o lixo 
for exposto em via pública 
muito cedo, pode ser alvo do 
ataque de animais ou levado 
pela enxurrada. Também não 
é preciso deixar para o último 
minuto, porque há o risco de 
o caminhão já ter passado e o 
saco de lixo permanecer por 
muitas horas na rua. 

Para saber o horário correto 
em que a coleta tradicional ou 
a coleta seletiva acontecem em 
sua rua, basta acessar o site 
www.ecourbis.com.br/coleta/
index.html.

Vale ainda destacar que há 
previsão de multas para quem 
coloca o lixo fora do horário 
previsto. 

Bocas de lobo 
e córregos

O descarte incorreto pro-
voca muitos problemas para 
a cidade. Pequenos resíduos 
jogados pelas ruas, objetos 
abandonados em vias públicas, 
sacos de lixo colocados em 
pontos errados ou fora de ho-
rário... toda essa sujeira pode 
escorrer por sarjetas e entupir 
bocas de lobo, agravar o pro-
blema das enchentes.

Também é comum ver re-
síduos - recicláveis ou não 
- jogados em córregos, aban-
donados em suas margens.

Resultado: o custo de lim-
peza recorrente e de grandes 
volumes de resíduos das bocas 
de lobo ou beira de córregos é 

bancado pelos cofres públicos, 
com dinheiro do contribuinte.

Só esse ano, já foram reti-
radas das bocas de lobo da ci-
dade mais de 15 mil toneladas 
de resíduos.  Na limpeza de 
córregos, a Prefeitura mobiliza 
mais de 70 equipes que retira-
ram, no ano passado, mais de 
70 mil toneladas de sujeira dos 
228 córregos da cidade. 

Todos esses números, so-
mados às 12 mil toneladas de 
resíduos domésticos encami-
nhados para aterros todos os 
dias, indicam que é urgente 
repensar a geração de resíduos, 
a destinação correta e, princi-
palmente, mudar em de� nitivo 
a atitude do cidadão que não 
se preocupa com o lixo que 
produz e descarta diariamente. 

São Paulo pode enfrentar nova crise hídrica em 2021
Mesmo com as intensas 

chuvas registradas nos últimos 
dias, a cidade de São Pau-
lo pode enfrentar nova crise 
hídrica em 2021. Os níveis 
dos reservatórios que abaste-
cem a Região Metropolitana 
de São Paulo estão baixos e 

um dos que fornecem água 
para a zona sul paulistana, o 
sistema Cantareira, está com 
pouco mais  de 30% de sua 
capacidade - índice compará-
vel a dezembro de 2013, que 
antecedeu a crise hídrica de 
2014-2016. Em entrevista ao 

Jornal da USP, recentemente, 
o professor Pedro Luiz Côrtes, 
professor da Escola de Comu-
nicações e Artes (ECA) e do 
Programa de Pós-Graduação 
em Ciência Ambiental do Ins-
tituto de Energia e Ambiente 
(IEE) da USP apontou que 

LIMPEZA URBANA

esse sistema não se recuperou 
depois da crise hídrica: “Antes, 
sua capacidade chegava a 80%. 
Hoje, mesmo contando com 
uma fonte adicional de água e 
um sistema comedido de uso, 
ele não consegue ultrapassar 
os 60%”.

Isso, somado a estiagens 
prolongadas ocorridas no Sul 
do País, afeta as represas do 
Estado de São Paulo, resultan-
do em perspectivas não muito 
otimistas para o próximo ano. 
“É preciso considerar que já 
lidamos com as consequências 
e que os efeitos do desma-
tamento da Amazônia não 
vão cessar. Provavelmente 
já ultrapassamos o ponto de 
equilíbrio da � oresta, a partir 
do qual a floresta não con-
segue mais se recuperar da 
degradação sofrida. Com isso, 
continuaremos observando a 
redução dos níveis dos reser-
vatórios e continuaremos ten-

do o predomínio da bandeira 
vermelha”, indica o professor.

Em setembro passado, a 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) já solicitava à popu-
lação que passasse a fazer uso 
consciente da água, por conta 
do período de estiagem que 
atingiu diversas regiões pau-
listas no outono/inverno e do 
aumento de consumo por cau-
sa da pandemia de Covid-19.

A Sabesp ainda apontou 
que as temperaturas elevadas 
podem diminuir a vazão dos 
mananciais e sobrecarregar 
os sistemas que abastecem os 
municípios. Embora esteja 
realizando ações para garantir 
a distribuição de água para a 
população, a empresa aponta 
que a ajuda e a colaboração de 
todos são imprescindíveis para 
evitar que o recurso falte.

Pequenas mudanças de há-
bitos – como fechar a torneira 

ao escovar os dentes ou ao 
lavar as louças, tomar banhos 
de menor tempo e não lavar 
calçadas com mangueiras – já 
ajudam a evitar o desperdí-
cio desse bem tão necessário, 
principalmente no período de 
estiagem.

A Sabesp ainda dá outras 
dicas de economia:

– Use vassoura e balde para 
lavar áreas como garagem, 
corredores, dentre outras – 
não utilize mangueiras;

– Não dê descarga à toa e 
não utilize o sanitário como 
lixeira – em apenas seis se-
gundos de válvula acionada, 
cerca de 12 litros de água vão 
embora;

– Não use água corrente 
para descongelar alimentos;

– Tenha atenção sobre pos-
síveis vazamentos – eles po-
dem passar despercebidos e 
são grandes causas do des-
perdício.

EMBORA A LIMPEZA SEJA FEITA DE FORMA ROTINEIRA E 
PERIÓDICA, A SUJEIRA VOLTA A SE ACUMULAR EM 
MARGENS DE CÓRREGOS, PONTOS VICIADOS DE DESPEJO DE 
ENTULHO E VIAS PÚBLICAS DA CIDADE

SISTEMA CANTAREIRA ESTÁ COM MENOS DE UM TERÇO DE 
SUA CAPACIDADE E POPULAÇÃO PRECISA CONTRIBUIR PARA 
EVITAR QUE CIDADE ENFRENTE NOVA CRISE HÍDRICA EM 2021

Fotos: Subprefeitura do Jabaquara
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Depois de anunciar já um 
cronograma inicial para apli-
cação de vacinas contra Covid 
19 no Estado de São Paulo, o 
Governo também informou 
que as vacinas já começa-
ram a ser produzidas pelo 
Instituto Butantan, que terá 
capacidade de 1 milhão de 
doses diárias. Os anúncios 
foram feitos antes mesmo de 
o próprio Instituto fi nalizar a 
fase 3 de testes e encaminhar 
os resultados para aprovação 
da Associação Nacional de 
Vigilância Sanitária - a Anvi-
sa - e em meio a uma guerra 
política entre o governador 
João Doria e o presidente Jair 
Bolsonaro. 

Mas, ao mesmo tempo, 
a Anvisa admite que poderá 
ser aprovada alguma vacina 
que tenha certifi cação inter-
nacional e que licenças emer-
genciais poderão ser concedi-
das, por conta da pandemia. 
Paralelamente, os índices de 
infecção e mortes pelo novo 
coronavírus voltaram a subir 
em quase todo o país e na 
cidade de São Paulo a ocu-
pação de leitos hospitalares 
regulares ou de UTI apresenta 
níveis preocupantes. 

Nesse cenário, que mescla 
a urgência de decisões em 
saúde pública, a polêmica 
política e a necessidade de 
recuperação econômic, a Pre-
feitura anunciou que o plano 
de vacinação contra a covid-19 
está estruturado e seguirá a 
programação do plano esta-
dual, com início previsto para 
25 de janeiro de 2021.

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) informou que 
o município utilizará todas as 
suas 468 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) para a vacinação 
contra a covid-19 e disponibi-

Prefeitura já tem plano de vacinação

lizará em torno de 150 postos 
satélites pela cidade A vacina-
ção será em duas doses com 
intervalo de 21 dias entre uma 
e outra.

Vale lembrar, ainda, que 
o governador João Doria fez 
questão de frisar que qual-
quer brasileiro que estiver 
em São Paulo poderá ser va-
cinado, o que pode gerar uma 
movimentação de pessoas de 
outros estados para a capital 
e outras cidades, em busca 

da imunização contra a covid. 
De acordo com a Prefeitu-

ra, a partir da liberação da va-
cina pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), o 
primeiro grupo a ser vacinado 
é o de profi ssionais da Saúde, 
juntamente com as popula-
ções indígena e quilombola. 
Neste grupo, a primeira dose 
será aplicada a partir de 25 
de janeiro e segunda dose, a 
partir de 15 de fevereiro.

A vacinação será dividida 

•SAÚDE

A habilidade de localiza-

ção sonora vai muito além do 

que identi fi car um som vindo 

da direita ou da esquerda. 

Para tal tarefa o indivíduo ne-

cessita avaliar e comparar os 

diferentes níveis de intensida-

de, frequência e o tempo que 

o som levou para chegar em 

cada orelha. Este processoé 

inconsciente e envolve as vias 

auditi vas do sistema nervoso 

central e do córtex auditi vo.

Lembrando que para tal 

processo é indispensável uma 

boa acuidade auditiva em 

ambas as orelhas, pois já 

sabemos que qualquer alte-

ração na integridade do sis-

tema auditi vo pode acarretar 

na instalação de uma perda 

auditi va, levando o indivíduo 

a um declínio em sua vida 

social pessoal e emocional. 

Dentre as queixas em nosso 

consultório, a difi culdade de 

localizar o som está entre 

as principais. A localização 

sonora é a habilidade que 

identi fi ca o local de origem do 

som, e esta é uma habilidade 

essencial para o desenvolvi-

mento de outras como aten-

ção seleti va, diferenciar a du-

ração e a intensidade de um 

som e por fi m a compreensão 

de fala que é o resultado de 

um processamento auditi vo 

íntegro.

Você sabe a diferença 

entre Lateralização do som 

e Localização sonora?

A lateralidade é a capaci-

dade de localizar sons à direi-

ta e à esquerda, sendo esta 

uma sensação do som dentro 

da cabeça. Já a localização do 

som é percebida fora da ca-

beça de acordo com a direção 

e distância da fonte sonora.

Diante de uma perda au-

diti va por menor que seja a 

lesão no sistema auditi vo, há 

a diminuição da capacidade 

em disti nguir informações so-

noras tanto na percepção de 

volume, como na qualidade 

deste som e isso pode provo-

car uma alteração não só da 

lateralização, mas também da 

localização sonora.

Portanto fi que atento!

A localização sonora tem 

uma forte relação com a com-

preensão de fala e a difi culda-

de de localizar ou identi fi car 

de onde vem o som. Essas 

difi culdades podem ser sinal 

de uma perda auditi va.

Procure ajuda profi ssional 

o quanto antes. 

FONOAUDIÓLOGA
ALESSANDRA HERRERA

FONOAUDIÓLOGA 
DIANE MICHIUTI. 

Eu ouço, mas não consigo 
identifi car de onde vem o som

- 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

DESAPARECIDO
Desde 28/02/20 

 (11) 95121-8379

João Marcelino 
dos Santos

69 anos
Tem sintomas de 

confusão mental.

Se tiver informações, 

entre em contato:

VENDO SALA
COMERCIAL

 

 ((11) 99604-1652 - MIDORI

VILA MARIANA 

2 BANHEIROS, 
1 VAGA DE GARAGEM, 

36 M2

Rua Cunha, 111
próximo ao metrô Santa Cruz

Direto com o proprietário

por faixas etárias, na sequên-
cia dos profi ssionais de saúde 
e quilombolas. Inicialmente, 
serão imunizadas as pessoas 
maiores de 75 anos, que terão 
a primeira dose aplicada a 
partir de 8 de fevereiro e a se-
gunda a partir de 1º de março. 

Depois, pessoas entre 70 e 
74 anos receberão a primeira 
dose em 15 de fevereiro e 
a segunda em 1 de março. 
Quem tem entre 65 e 69 anos 
receberá uma dose em 22 de 
fevereiro e outra em 15 de 
março. 

O calendário da primeira 
fase será concluído com a 
vacinação das pessoas com 
idades entre 60 e 64 anos, 
que recebem uma dose em 1 
de março e a segunda em 22 
do mesmo mês.

Postos extras
Além das 468 UBS, haverá  

150 postos satélites em locais 
estratégicos e com grande 
movimentação de pessoas 
como praças, shoppings, es-
tações de metrô, terminais de 
ônibus e pontos comerciais, 
visando a facilitar o acesso ao 
público-alvo da campanha de 
vacinação.

Esta estratégia de postos 
satélites já é utilizada nas 
campanhas de vacinação da 
SMS ao longo dos anos. Os 
locais são definidos pelas 
Coordenadorias Regionais 
de Saúde e visam o alcance 
do maior número de pessoas 
elegíveis para cada fase da 
vacinação.

A Prefeitura de São Paulo 
anunciou também que a com-
pra de insumos (seringas e 
agulhas) já foi realizada, bem 
como a logística de transpor-
te refrigerado da vacina já foi 
elaborada. 

Instituto Butantan começou a produzir em massa a Coronavac

https://jornalzonasul.com.br/prefeitura-ja-tem-plano-de-vacinacao/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511951218379
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511996041652&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20saber%20sobre%20a%20sala%20comercial%20na%20vila%20mariana%20anunciada%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://colegioressurreicaosp.com.br/
https://jornalzonasul.com.br/eu-ouco-mas-nao-consigo-identificar-de-onde-vem-o-som/
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JÁ ESTAMOS  ACEITANDO
ENCOMENDAS

CEIA COMPLETA

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista

ASSADOS
- Pernil c/ Osso:      R$ 79,00kg

(inteiro  + ou - 7kg)   

- Pernil s/ Osso:      R$ 79,00kg 

(molho pimentão e 6 batatas)

- Peru  Sadia:     R$ 59, 80kg

( + ou - 5kg)

- Chester Perdigão:    R$ 59, 80kg

- Lombo:                                R$ 79, 00kg

( + ou - 2kg)

- Tender:                  R$ 98,00kg

(+ ou - 1kg)

- Copa Lombo:                     R$ 79,00kg

(recheado)

- Frango Inteiro:            R$ 49,80kg

- Leitão:                            R$ 120,00kg

(+ ou - 5kg)

Fones: (11) 2276-7901 * (11) 2275-8219
(11) 9 8542-3449

GUARNIÇÕES
- Salada de Batatas:          R$ 28,00

- Salada de Maionese (G):      R$ 56,00

- Salada de Maionese (M):       R$ 28,00

- Salada Maionese (P):           R$ 15,00

- Vinagrete (P):             R$ 13,00

- Vinagrete (G):               R$ 23,00

- Beringela:                       R$ 15,00

- Salpicão:                        R$ 30,00

- Batata Vinagrete:                     R$ 20,00

- Arroz Branco:                       R$ 25,00

- Arroz a Grega:           R$30,00

- Arroz Carreteiro:                 R$ 35,00

- Salada:                    R$ 25,00

- Farofa:                      R$ 16,00

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

•GASTRONOMIA

Sabor Oriental tem cardápio ideal
para encontros de fi m de ano

Esse foi um ano ainda mais 
desafiador, marcado pelo 
distanciamento social, pelo 
baixo número de encontros 
presenciais com pessoas que-
ridas... Por isso, nesse fi m de 
ano, muita gente está em bus-
ca de opções seguras de con-
fraternizar, em restaurantes 
menores ou mesmo em casa, 
no escritório, aproveitando a 
companhia de amigos, cole-
gas e parentes com pedidos 
de delivery.

Uma boa alternativa é pe-
dir combos de comida japone-
sa ou chinesa, num esquema 
que facilita que cada um se sir-
va e se delicie com unidades 
de sushi e sashimi, de forma 
absolutamente individual e 
segura. 

O Sabor Oriental já tem 
loja há oito anos e a equipe 
toda está preparada para ela-
borar os pratos e servir com 
toda segurança, seguindo as 
normas de distanciamento e 
número máximo de clientes. 
Por isso, quem quiser marcar 
encontro de confraternização 
ali, deve reservar e estar aten-
to à necessidade de reunir 
grupos pequenos, somente. 

Outra ótima opção é reunir 
o grupo em casa ou no escritó-
rio e fazer os pedidos por deli-
very - dá até para encomendar 
com antecedência pelo Whats
App (11) 5589-4638, para ga-
rantir o sucesso do encontro. 

O cardápio é um show à 
parte e não agrada só os fãs de 
comida japonesa, não. Mes-
mo quem não curte peixe cru 
ou vegetarianos vão ter alter-
nativas saborosas para curtir. 

Além dos tradicionais com-

bos de sushis e sashimis, há 
pedidas super criativas em 
pokes - que são aquelas tige-
las com mistura de cubos de 
peixes, legumes e até frutas, 
de inspiração havaiana. Os 
vegetarianos podem optar 
por montagens só com tofu, 
shimeji, legumes, frutas e ver-
duras, leves e saudáveis. Até 
nas montagens de temakis 
e sashimis, aliás, há também 
possibilidades vegetarianas, 
como o Acelga Maki de bróco-
lis, por exemplo, ou o temaki 
de shimeji. 

Os fãs de sashimis em bus-
ca de novidade, por sua vez, 
devem experimentar o car-
paccio de salmão, marinado 
no suco de limão e temperado 
com fl or de sal! Um absurdo!!! 

Tem também os ceviches, 
mescla de cubos de peixe 
cru temperados com cebola 
roxa, suco de limão, especia-
rias diversas, que tem aquele 
tom picante e inesquecível. O 

prato de inspiração peruana é 
um dos mais requisitados do 
cardápio. 

Outra boa ideia para ce-
lebrar em grupos é chamar 
porções quentes: iscas de 
peixe ou camarão empanado, 
guioza, tempurá, shimeji, roli-
nhos primavera - o de cama-
rão cremoso é incrível...

E, claro, tem as super ca-
prichadas porções de hot 
roll, incomparáveis. Que tal 
experimentar o “Hot Love”? 
Esse hot roll é feito sem arroz, 
recheado com salmão cama-
rão atum e pepino...

Peça o cardápio para con-
ferir todas as possibilidades.  
O Sabor Oriental abre todos 
os dias.  Fica na Rua Tapes, 
576 - Jardim Aeroporto. Tele-
fone e WhatsApp: 55589-
4638.  

Siga em www.facebook.
com/sabororientaloficial/ ou 
www.instagram.com/saboro-
riental.ofi cial

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 

•COMÉRCIO

Sebo na Saúde tem acervo com 
mais de 10 mil discos de vinil

Quem curte ouvir um disco 
de vinil garante: não é uma 
questão de saudosismo, mas 
de qualidade. Além de valo-
rizar o som, os fãs dos anti-
gos “bolachões” elogiam as 
capas, os encartes... E, claro, 
toda a história que carregam.

Na região, um sebo reúne 
os fãs dos “long plays”, mas 
não só. Na Toca Vinil, que 
fica em plena Avenida Ja-
baquara, fãs da música e da 
arte em geral se reconhecem 
e  encontram um acervo de 
impressionar. 

São mais de dez mil lp’s, 
4 mil cd’s, 2 mil dvd’s. E não 
para por aí - a loja conta tam-
bém com mais de 1500 livros 
dos mais diferentes estilos, 
prontos para serem lidos e 
relidos. 

Especializada em rock mas 
com opções também em ou-
tros gêneros, a Toca Vinil tem 
nada menos que 15 mil dis-
cos disponíveis para os fãs. E 
mais: a loja também compra e 
troca discos!

“Entre os mais procurados 
e que fazem parte do nosso 
acervo, tenho Led Zeppelin, 
Iron Maiden, Black Sabba-
th, The Doors, David Bowie, 
ACDC, Rolling Stones, Jimmy 
Hendrix, Pink Floyd...”, enu-
mera o dono do sebo, conhe-
cido como João Bauru. “E, cla-
ro, muitos Beatles!”, enfatiza. 
Muitos dos discos são raros 
e, por isso a rotatividade do 
acervo é constante. “Sempre 
temos títulos diferentes che-
gando ao acervo”, diz. 

Ele também oferece apa-
relhos de som que tocam vinil 

e serviços de conser-
to. CDs, livros e dvds 
também estão entre 
os produtos que ele 
vende, troca ou com-
pra. Uma boa oportu-
nidade para quem não 
se interessa mais em manter 
o acervo doméstico antigo 
ou que curte a ideia de trocar 
por itens diferentes.  

Vá conhecer e garimpar ra-

ridades! O Sebo do João Bau-
ru fi ca na Avenida Jabaquara, 
195 - perto da estação Praça 
da Árvore do metrô. Telefone: 
3589-6541. Celular/WhatsApp: 
9 9901-7469. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977000395&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://jornalzonasul.com.br/sebo-na-saude-tem-acervo-com-mais-de-10-mil-discos-de-vinil/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://jornalzonasul.com.br/sabor-oriental-tem-cardapio-ideal-para-encontros-de-fim-de-ano/
https://www.gattofiga.com/cardapio
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511985423449&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20an%C3%BAncio%20do%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20e%20gostaria%20de%20saber...
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•SAÚDE

Casas de repouso Odontologia

Estética e Saúde

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional) Fone:

5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

- Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

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.

Rua Abílio Soares agora tem 
unidade Ultrafarma Popular

Sofi sticação, conforto... e 
preços baixos. Se essa com-
binação é o sonho dos consu-
midores, então vale conhecer 
a unidade Paraíso da rede 
Ultrafarma Popular. A loja 
tem os preços e diversidade 
de produtos - inclusive medi-
camentos genéricos - da rede 
principal, mas com layout 
totalmente diferenciado, mo-
derno, elegante. 

Localizada na Rua Abílio 
Soares, a unidade conta com 
vagas de estacionamento 
e ambiente climatizado. Os 
produtos estão organizados 
de forma a facilitar a compra 
e tornar agradável a visita, 
com a apresentação de linhas 
já conhecidas dos clientes 
Ultrafarma. 

Os dermocosméticos, por 
exemplo, estão em pratelei-
ras próprias, com indicação 
das qualidades e efi cácia  para 
diferentes tipos de pele, clien-
tes de diferentes biotipos e 
faixas etárias. A loja oferece 
uma ampla variedade, em im-

portados e nacionais. O aten-
dimento treinado e tranquilo 
também ajuda a tirar dúvidas e 
orientar para melhor escolha. 

A experiência de compra é 
igualmente atraente para os 
fãs da linha Sidney Oliveira, 
que conta com quase 400 
itens entre produtos de nutri-
ção, vitaminas, suplementos... 
Para quem ainda não conhe-
ce, novamente a orientação 
na Ultrafarma Popular Paraíso 
vai tirar dúvidas e apresentar 
as diferentes funcionalidades 
de cada produto.

Também estão disponíveis 
os remédios genéricos, com 
preços que chegam a até 90% 
de desconto em comparação 
às marcas tradicionais. 

Os genéricos fizeram a 
fama da rede Ultrafarma, que 
conta com a diversidade alia-
da à economia, e estão tam-
bém presentes na Unidade 
Ultrafarma Popular Paraíso. 

Outro destaque da unida-
de fi ca para a linha completa 
de perfumaria e para os itens 

da linha Sênior, sempre visan-
do à qualidade de vida. 

Com uma trajetória pre-
miada, considerado um dos 
mais importantes empresá-
rios do país na área da saúde, 
Sidney Oliveira inovou com 
o licenciamento da bandeira 
Ultrafarma Popular, estabe-
lecendo parceria com empre-
sários experientes em todo 
o País que, assim como o 
fundador, enxergam a opor-
tunidade e a necessidade de 
democratizar o acesso da 
população a medicamentos 
de qualidade a preços baixos.

Inaugurada em agosto, a 
Ultrafarma Popular Paraíso 
abre de segunda a sábado, 
das 07h às 22h; domingos e 
feriados: das 08h às 22h. 

Visite a loja ou ligue e con-
fi ra as facilidades de entrega!

Unidade Paraíso 
Ultrafarma Popular
Rua Abílio Soares, 850
Telefone: 5555-8659

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

@cutcolorh

@cutscolor

Agende seu horário 
antecipadamente 

- Cortes femininos e masculinos 
- Barbearia completa especializada

- Tratamentos capilares 
(química em geral)

- Penteados e Maquiagem
- Manicure, pedicure

- Coloração
- Hidratação

- Escovas

- Coloração
- Hidratação

- Escovas

Porque sua 
beleza é única
No Cut & Color Hair, a prioridade é valorizar cada cliente.
Marque um horário e venha contar pra gente 
quais suas expectativas em beleza e cuidados pessoais

• Corte • Coloração • Tratamentos Capilares • Barbearia
• Penteados • Maquiagens • Design de Sobrancelhas
• Depilação • Limpeza de Pele
• Manicure • Pedicure

Rua Caramuru, 431 - Telefone: 2640-3660 - facebook.com/cutscolorhair - instagram.com/cutcolorh

As pro� ssionais
 Rose Inoki, 
Michelle Ceródio e
Janaina Sancia comandam 
o Cut & Color Hair.
São make up and hair stylists com formação pela 
escola Soho e co mais de dez anos de experiência

Porque sua 

beleza é única!

AS PROFISSIONAIS 
ROSE INOKI E 
MICHELE CERÓDIO, 
ESPECIALISTAS EM 
COLORAÇÃO PELA 
ESCOLA SOHO,
COMANDAM A 
CUT&COLOR

PROMOÇÕES 

PRORROGADAS!

ATÉ 28/12/2020

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511964436634&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://jornalzonasul.com.br/rua-abilio-soares-agora-tem-unidade-ultrafarma-popular/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551125770009&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20para%20saber%20sobre%20o%20espa%C3%A7o%20para%20CoWork...
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...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511955716331&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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•NATAL

Turistas podem conferir atrações natalinas pelas ruas
A pandemia pode ter mu-

dado muita coisa e deve deixar 
famílias mais isoladas nesse 
fi m de ano. Mas, para muitos, 
o desejo de sentir o clima de 
Natal está, na verdade, ainda 
mais intenso.

Embora não haja mais ár-
vore de Natal e apresentações 
de fonte luminosa no Lago 
do Ibirapuera, que costuma-
vam provocar aglomerações 
de turistas na região da Vila 
Mariana, existem ainda várias 
atrações para quem curte essa 
época. 

A árvore de Natal, como já 
anunciado na semana passada, 
agora está à beira da Ponte Es-
taiada, ainda na zona sul pau-

listana, e pode ser admirada 
em passeios de carro por ali. 

Os ônibus iluminados estão 
circulando por toda capital, 
com passagem a preços co-
muns, mas não estão sendo 
promovidas as caravanas turís-
ticas que se espalhavam pela 
cidade em anos anteriores. 

Na Vila Mariana, outra 
tradicional atração já está à 
disposição dos turistas. Foi 
inaugurado no sábado passa-
do o presépio mecanizado que 
representa a Sagrada Família 
no Colégio Marista Arquidioce-
sano, ao lado da estação Santa 
Cruz do Metrô.

Além do presépio, o Colé-
gio Marista Arquidiocesano 

enfeita a sua fachada neoclás-
sica com cascatas iluminadas, 
estrela e adornos. A novidade 
deste ano será um túnel de 
luzes no térreo, que represen-
ta a esperança pelo ano novo 
que se inicia. 

Vários materiais recicláveis 
foram utilizados na decoração. 
“Reciclamos vários materiais, 
como as guirlandas, arcos, es-
trelas e preparamos de novos 
laços iluminados com 90000 
lâmpadas de led”, afirma o 
gerente do Colégio Marista Ar-
quidiocesano, Marcus Vinicius 
de Souza.

Este ano, a decoração 
de Natal contempla mais de 
150000 lâmpadas de led, que 

são renovadas ano após ano.
“Já são mais de 30 anos 

fazendo parte do roteiro do 
Natal paulistano”, fi naliza.  

A visitação gratuita e se-
guindo protocolos de segu-
rança vai até 3 de janeiro, das 
1930 às 21h30, e nos dias 24 e 
31 haverá apenas iluminação 
de fachada, sem visitação. 

Outra opção é visitar a Ave-
nida Paulista que, depois de 
vários anos, volta a ganhar 
decoração natalina. Ali, desde 
quinta, 10, uma árvore nata-
lina com 10 metros de altura, 
Papais Noéis em tamanho 
natural pintadas por artistas 
convidados, e uma iluminação 
especial nas árvores junto às 

grades do parque Trianon fa-
zem parte do “Natal Bauducco 
na Paulista”,organizado pela 
Associação Paulista Viva (APV), 
com patrocínio da Bauducco e 
apoio da Prefeitura e que fi ca 
até 06/01/21.

A grande árvore de Natal 
com 10 metros de altura, ilu-
minada, será insta-
lada na Praça dos 
Ciclistas, na esqui-
na da Av. Paulista 
com a Rua da Con-
solação. Ela possui 
estrutura metálica 
em aço carbono 
mecânico e solda 
MIG e receberá la-
ços em tecido ave-

Saiba mais e inscreva-se
pelo WhatsApp
(11) 95716-5753 
(11) 98252-0087
(11) 95225-6020

ludado vermelho, 1.000 bolas 
douradas e vermelhas e ilu-
minação com pontos de LED.

Além disso, a APV convidou 
dez artistas plásticos para pin-
tar 10 Papais Noéis – represen-
tados em diferentes situações 
(de pé, deitado, sentado), 
espalhados pela avenida. 

https://jornalzonasul.com.br/turistas-podem-conferir-atracoes-natalinas-pelas-ruas/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511957165753&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20e%20quero%20saber%20mais%20sobre%20o%20Mega%20Vestibular%20de%20Natal!

