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Fãs da culinária japonesa em 
busca de novidades podem 
experimentar novos combinados
Página 4

99598-8489
2894-4147

Telefone e WhatsApp

NOTEBOOK
LENTO?

Telefone

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

Tire dúvidas sobre o serviço de coleta de resíduos na cidade

Aulas serão retomadas em fevereiro
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“Eu ouço mas não entendo”: 
fonoaudiólogas explicam 
processo de perda de audição
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finalmente anunciou: as 
aulas presenciais devem 
ser retomadas na cidade 
em fevereiro. Na rede mu-
nicipal, as escolas abrem 
dia 1, mas os estudantes 
retomam apenas a partir 
do dia 15. Nesse perío-
do, haverá planejamen-
to para saber quantos 
pais querem a retoma-
da presencial e quantos 
pretendem manter seus 
filhos com aulas online. 
Não será obrigatória a 
presença nas escolas, 
que deverão continuar a 
oferecer ensino online. 
Na rede particular, da 
mesma forma, cada es-
cola poderá definir suas 
próprias regras para a 
retomada e na rede es-
tadual a volta está pre-
vista para dia 1. P����� 3

Que dia a coleta de 
resíduos é feita em sua 
rua e em que horário o 
lixo deve ser colocado 
na calçada? Pode colocar 
entulho para o coletor le-

var? Que tipo de saco ou 
sacolinha podem ser usa-
dos para acondicionar o 
lixo? E a coleta seletiva, 
é feita em dias diferen-
tes? Como saber a data 

correta para colocar o 
material que será coleta-
do? Essas e outras dúvi-
das continuam a povoar 
a mente do morador da 
capital. Embora todos 

esses serviços estejam 
disponíveis, ainda exis-
tem pessoas que descar-
tam resíduos de forma 
incorreta e podem ser 
multadas ou - pior ainda 

- contribuir para agravar 
problemas sérios na ci-
dade como proliferação 
de insetos (e doenças), 
enchentes  e  também 
com a degradação e des-

valorização urbanística. 
Tire suas dúvidas sobre a 
coleta de resíduos domi-
ciliar e saiba como é sim-
ples contribuir para uma 
cidade limpa. P����� 2
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Conheça mais sobre a coleta de resíduos
O serviço de coleta domi-

ciliar de resíduos - recicláveis 
ou não - ainda gera muitas 
dúvidas nos munícipes da ca-
pital paulista, embora a cidade 
tenha diversidade de serviços 
disponíveis, com qualidade, 
para destinação correta de 
cada tipo de material, conte 
com aterros seja livre dos “li-
xões” que ainda são realidade 
em muitas cidades. 

Até o início da década de 
1970, o paulistano depositava 
seus resíduos em grandes la-
tões, deixando o “lixo” exposto 
até que o caminhão da coleta 
passasse. Muitos latões se per-
diam, amassavam, vazavam... 
Até que em 1972, uma lei mu-
nicipal determinou que o lixo 
passasse a ser depositado em 
sacos de plástico resistentes 
e bem fechados e o quadro 
mudou. 

De lá para cá, a tecnologia 
avançou, incineradores foram 
desativados, novos aterros 
passaram a funcionar, a es-
trutura de coleta na cidade 
foi alterada, a coleta seletiva 
de recicláveis foi implantada 
e aumenta gradativamente... 

Ainda assim, muitos mo-
radores e comerciantes da 
capital mantêm dúvidas sobre  
o funcionamento da coleta 
na cidade e como contribuir 
por uma cidade mais limpa, 
saudável e bonita. 

Que horas passa 
o caminhão?

Embora seja bem simples, 
ainda há muita dúvida sobre o 
horário da coleta e a data em 
que ela acontece.

Especialmente porque há, 
na maioria das ruas da cidade, 

dois tipos de coleta - feitas por 
equipes diferentes, em dias e 
horários diferentes. Uma delas 
é a tradicional, que recolhe o 
lixo gerado nas casas cotidia-
namente e a outra é a seletiva, 
que recolhe apenas o material 
reciclável.  

Nas zonas sul e leste pau-
listanas, o serviço é prestado 
pela concessionária Ecourbis 
Ambiental. O site da conces-
sionária conta com uma fer-
ramenta acessível para todos 
em que é possível saber os dias 
e horários em que os serviços 
são feitos em cada rua - bas-
tando digitar o nome da via 
ou CEP. Basta acessar https://
www.ecourbis.com.br/coleta/
index.html

Posso ser 
multado?

É importante que a popu-
lação colabore colocando os 
sacos de lixo no máximo duas 
horas antes do caminhão co-
letor passar, evitando que os 
sacos sejam rasgados por pes-
soas que buscam materiais 
recicláveis.

Se os resíduos forem colo-
cados de forma incorreta ou 
fora do horário, pode haver 
denúncias ou � scalização. 

A colocação dos resíduos 
para a coleta fora do horário 
pode resultar em multa. Mas, 
vale lembrar que o custo para 
a cidade pela disposição erra-
da de resíduos traz prejuízos 
bem maiores, agravando ala-
gamentos, contribuindo para 
a proliferação de insetos ou 
comprometendo a estética 
urbana. O descaso de algumas 
pessoas acaba complicando a 
vida de todos os munícipes, já 

que vivemos em sociedade e as 
atitudes precisam ser tomadas 
levando em consideração a 
coletividade. 

Como diminuir 
o lixo comum?

Reduzir a quantidade de 
resíduos gerados em casa - 
recicláveis ou não - é tarefa 
de todos.

E há diversas dicas para 
quem quer reduzir a quanti-
dade de lixo descartado dia-
riamente: planejar a compra 
de itens perecíveis para evitar 
o desperdício.

Além disso, compre itens 
duráveis, faça doações de pro-
dutos em bom estado, evite 
itens descartáveis e brindes 
que terão pouco uso.

Como devo 
ensacar?

Durante a pandemia, a 
orientação é de usar sacos re-
forçados e com até dois terços 
de sua capacidade, com nó 
bem apertado para evitar que 
rasgue ou se abra.

A orientação, entretanto, 
deve nortear em de� nitivo a 
disposição de resíduos para 
a coleta. 

As sacolinhas de supermer-
cado podem ser usadas, desde 
que não com excesso de peso. 

Sacolinha: 
verde ou cinza?

As sacolinhas plásticas atu-
almente oferecidas no co-
mércio paulistano devem ser 
biodegradáveis e estão dispo-
níveis em duas cores - cinzas 
para os resíduos orgânicos e 
rejeitos (sobras de comida, lixo 
de banheiro etc) e verdes 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.

usar com material reciclável 
(papel, vidro, metal e plástico). 

Não há multa para quem 
use as sacolinhas só para o lixo 
orgânico ou só para o material 
reciclável. 

No dia da coleta tradicio-
nal, se um saco com materiais 
recicláveis for colocado na 
calçada, será levado pelo ca-
minhão de resíduos comuns e 
levado para o aterro sanitário, 
deixando de gerar renda para 
as cooperativas que separam 
o material reciclável. Por sua 
vez, se no dia da coleta se-
letiva as pessoas colocarem 
sacos com restos de comi-
da, óleo etc, esse material vai 
contaminar recicláveis que os 
vizinhos separaram direito, e, 
novamente, as cooperativas de 
catadores deixam de ter renda.

O caminhão 
mistura tudo?

Ainda há muita gente que 
não separa o material reci-
clável em casa, por achar que 

apesar de separar vidros, plás-
ticos, metaise  papeis em sacos 
separados, no caminhão da 
coleta seletiva todos esses itens 
são misturados. 

Mas não é necessário se-
parar cada tipo de material. 
Todos os recicláveis podem ser 
colocadas em um único saco, 
bem vedado, e encaminhado 
para a coleta seletiva na data 
em que esse tipo de serviço 
é prestado. Depois, haverá 
separação de cada um deles 
nas Centrais Mecanizadas de 
Triagem ou nas cooperativas 
de catadores. 

Entulho pode ir 
no lixo comum?

Descartar entulho em via 
pública é proibido e pode ser 
enquadrado como crime am-
biental, sujeito à multa supe-
rior a R$ 16 mil. 

E vale ressaltar que se o 
morador contratar um serviço 
de caçambas não autorizado 
ou mesmo um carroceiro que 

fizer disposição incorreta, 
poderá ser também responsa-
bilizado pelo crime ambiental. 

A lei permite que cada imó-
vel gerador encaminhe no má-
ximo 50kg de entulho por dia 
para ser recolhido pela Prefei-
tura através da coleta domici-
liar convencional, desde que os 
resíduos estejam devidamente 
acondicionados, em sacos de 
rá� a, resistentes, disponíveis 
para compra em lojas de ma-
terial de construção. 

O ideal, entretanto, é levar 
o material aos ecopontos - que 
inclusive permitem quantida-
des maiores: ali, é autorizado o 
descarte gratuito de e até 1m³/
dia, sendo aproximadamente 
18 sacos de entulho, madei-
ra, poda de árvore e grandes 
objetos.

Para quantidades maiores, 
é preciso contratar o serviço 
legalizado das empresas trans-
portadores que operam com 
caçambas cadastradas pela 
Prefeitura. 

Decreto federal vai instituir logística reversa do vidro
Um dos grandes desa� os da 

atualidade quando se fala em 
destinação de resíduos sólidos 
está nas embalagens de vidro. 
Embora muitas delas sejam tra-
dicionalmente reaproveitadas 
em domicílios  - como potes de 
geléia, requeijão e outros que 
se tornam copos e recipientes 

usados na rotina doméstica - 
outros têm reaproveitamento 
mais difícil e muitos consumi-
dores não sabem como enca-
minhar corretamente. 

É o caso das cervejas de 
consumo indi� dual , as famo-
sas long neck, e todas as outras 
garrafas de bebidas alcoólicas. 

No início de janeiro, o Mi-
nistério do Meio Ambiente 
abriu consulta pública sobre o 
Decreto que institui a Logística 
Reversa de Embalagens de Vi-
dro. A Consulta Pública � cará 
aberta até dia 05/02/2021 

A iniciativa traz uma série 
de ganhos ambientais signi� ca-

LIMPEZA URBANA

tivos, com o objetivo de reduzir 
resíduos e poluição, manter 
os materiais em ciclos de uso 
e regenerar sistemas naturais 
promovendo a destinação � nal 
ambientalmente adequada das 
embalagens de vidro.

O Acordo Setorial para im-
plantação de sistema de logís-
tica reversa de embalagens em 
geral de diferentes composi-
ções (papel e papelão, plástico, 
entre outros) foi assinado em 
25.11.2015. Entretanto, os re-
sultados alcançados até o mo-
mento ainda são incipientes, 
segundo o próprio Ministério.

O objeto do Decreto é a 
estruturação, implementação 
e operacionalização de sis-
tema de logística reversa de 
embalagens de vidro coloca-
das no mercado interno que 
compõem a fração seca dos 
resíduos sólidos urbanos e dos 
equiparáveis.

Esse decreto abrangerá os 
fabricantes, importadores, dis-
tribuidores e comerciantes de 
produtos comercializados em 
embalagens de vidro, que já 
possuem obrigação legal de 
implementar sistema de logís-
tica reversa.

O Ministério do Meio Am-
biente avalia que a instituição 
do Decreto impactará positi-
vamente os cidadãos brasilei-
ros, visto que estão previstos 
pontos de recebimento, além 
de pontos de consolidação em 
todas as Unidades da Federa-
ção. Os municípios também 
serão beneficiados, visto que 
atualmente sobrecarregam seus 
sistemas de limpeza urbana 
com o manejo de resíduos 
pelos quais não são legalmente 
responsáveis.

O sistema de logística re-
versa previsto prevê o estí-
mulo à inserção produtiva e 

remuneração das cooperativas 
e associações de catadores de 
materiais reutilizáveis e reciclá-
veis, por meio da formalização 
de instrumento legal entre estas 
cooperativas e associações le-
galmente constituídas e habi-
litadas e associação, empresas 
ou entidades gestoras, para 
prestação de serviços, na forma 
da legislação, observada a via-
bilidade técnica e econômica.

O Ministério ainda espera 
benefícios para a economia, 
por meio de medida efetiva 
de fomento à reciclagem e à 
geração de empregos e renda; 
para a saúde da população, 
impactada quando do descarte 
inadequado; e para o meio am-
biente, tanto do ponto de vista 
da redução da pressão por no-
vas matérias primas e energia, 
quanto pelos impactos evitados 
que levariam à degradação da 
qualidade ambiental.

VIDRO ESTÁ PRESENTE NA VIDA DO BRASILEIRO, PORÉM O 
DESCARTE AINDA É COMPLEXO. AGORA, ESTÁ EM DEBATE 
A RESPONSABILIDADE DE INDÚSTRIA EM GARANTIR 
DESTINAÇÃO CORRETA ÀS EMBALAGENS DE VIDRO
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•educação

As aulas presenciais serão 
retomadas em fevereiro na 
cidade de São Paulo - em es-
colas estaduais, municipais e 
particulares. Entretanto, nesse 
mês inicial, apenas um terço 
dos alunos deve comparecer 
e os demais permanecem com 
aulas à distância. Mas, como 
exatamente vai funcionar esse 
esquema? 

Revezamento de alunos
Na rede estadual, a reto-

mada acontece já em 1 de 
fevereiro. O Governo do Es-
tado autorizou a abertura das 
escolas em todas as fases do 
Plano São Paulo.“Hoje, a ciên-
cia nos mostra que o espaço 
escolar é seguro desde que 
realizemos todos os protoco-
los corretamente. Estamos 
seguindo a ciência e junto com 
as prefeituras, vamos avançar 
para priorizar cada vez mais 
a educação, abrindo nossas 
escolas para todos os estudan-
tes”, defendeu o Secretário da 
Educação, Rossieli Soares.

Nas escolas municipais, 
as equipes pedagógicas re-
tornam no dia 1, mas as aulas 
presenciais só começam duas 
semanas depois, em 15 de fe-
vereiro. Nesse período, cada 
escola deverá organizar o es-
quema de retorno presencial. 

Isso porque os pais que 
preferirem manter seus filhos 
no esquema de educação à 
distância terão esse direito. E 
a partir do número de famílias  
que desejam retomar as aulas 
presenciais, cada escola de-
verá organizar o esquema de 
revezamento para que todos 
os estudantes interessados 

Aulas presenciais vão voltar, mas 
famílias podem optar por online 

possam comparecer de forma 
alternada à escola. 

Nas escolas particulares, o 
esquema deve ser o mesmo. A 
expectativa, na verdade, é de 
que esse planejamento deverá 
ser feito por turma. Se em uma 
turma ou série o interesse por 
retomar a frequência à escola 
seja de 70% ou 100%, por exem-
plo, será preciso estabelecer 
as regras para o revezamento. 
Mas, se apenas 35% dos alunos 
quiserem as aulas presenciais, 
então esses deverão compare-
cer diariamente. 

Ainda não se sabe como 
as escolas vão determinar 
as regras para aqueles que 
“faltarem” presencialmen-
te, quando havia previsão 
de comparecimento, mas ao 
mesmo tempo entrarem nas 
aulas online. Novamente, na 
rede particular a tendência é 
que cada escola defina suas 
regras e forma de registro de 
presença ou alternância de 
alunos em sala de aula.

As informações foram 
transmitidas em entrevista 
coletiva virtual na quinta, 14. 

“Haverá monitoramento cons-
tante”, garantiu o vice-prefei-
to Ricardo Nunes.

Para a retomada das aulas 
será montado um sistema de 
acompanhamento da vigilân-
cia da rede de educação mu-
nicipal por meio das Unidades 
Básicas de Saúde.

“Também teremos as Esco-
las Sentinelas. Vamos escolher 
na área das 28 Unidades de Vi-
gilância Sanitária do município 
uma escola que será acompa-
nhada durante os 14 dias do 
ciclo do coronavírus para ter 
todos os dados de alunos, fun-
cionários e também dos pais. 
Ela será a nossa referência 
naquele território”, explicou o 
secretário municipal da Saúde, 
Edson Aparecido.

“A pandemia ainda não 
acabou, precisamos adotar to-
dos os trabalhos necessários, 
mas o trabalho feito merece o 
nosso cumprimento. Seguindo 
as orientações da Saúde, po-
demos retomar as atividades 
presenciais”, disse o secretário 
municipal de Educação, Fer-
nando Padula.  
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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

Procurando novidades em
culinária japonesa? Encontrou

Que a comida japonesa se 
tornou uma das queridinhas 
dos paulistanos, todos já sa-
bem. Mas, com o tempo, os 
fãs de sushi e sashimi foram 
aprendendo a inovar, experi-
mentar pratos novos... Afi nal, 
variar é fundamental, sem 
perder a essência, claro.

E pra quem busca criativi-
dade e variedade, o restau-
rante Sabor Oriental pode ser 
a melhor pedida. A casa está 
sempre lançando novidades, 
criando montagens exclusivas 
pra atender os fãs.

Um exemplo é o combi-
nado que chega com sushis 
recobertos de molho de ma-
racujá - um contraste que traz 
frescor e já garantiu muitos 
clientes fi éis.

Outra opção incrível é o 
temaki sem arroz nem alga. 
Isso mesmo! O formato é de 
cone, mas todinho feito de 
salmão - confi ra na foto! Por 
falar em temaki, é incrível 
também a textura crocante 
do salmão empanado ofere-
cido pela casa. O temaki de 
peixe branco com raspas de 
limão é ainda uma bela forma 
de se alimentar com itens 
saudáveis e frescos.

Vale ainda descobrir o hot 
roll especial, que igualmente 
não leva arroz e mescla a 
casquinha crocante, camarão, 
salmão e cream cheese.  

Pokes
Desde o ano passado, o 

Sabor Oriental acrescentou 
no cardápio os pokes, que 
são uma versão havaiana de 
combinados com peixe cru, 
conhecido também como 
“temaki no pote”. 

Em tigelinhas, o cliente 
mistura itens e cria um prato 
saboroso e com bastante 
substância, uma refeição ver-
dadeiramente completa. 

Primeiro, é preciso es-
colher a base, entre gohan 
(arroz japonês), shari (arroz 
temperado), bifum (macarrão 
fininho de arroz), ou o mix 
de folhas. Depois, escolhe a 
proteína: salmão, atum, peixe 
branco, mix de peixe, sal-
mão grelhado, salmão tartar, 
salmão empanado, chicken 
crispy, camarão ou camarão 
crispy, Shimeji ou Skin.

E como acompanhamento, 
podem ser escolhidos quatro 
ingredientes entre Edamame, 
abacate, Abacate, 

Brocólis, Cenoura Ralada, 
Tomate Cereja. acelga, Chips 
de Mandioquinha, Pepino 
Fatiado,  Sunomono, manga, 
kani, rúcula, Palmito, Nori. 
Wakame, Morango,  

To m a t e  S e c o ,  m i l h o , 
Moyashi

Tofu, bifum Frito, Castanha 
de Caju, Chips de Batata Doce, 
Doritos ou Coco.

Não para por aí, ainda é 
possível escolher três top-
ping: couve Crispy, Alho Poró 
Crispy, Cream Cheese, cebo-
linha, Coentro, Gergilim Tor-
rado, Cebola Roxa, Pimenta 
Dedo de Moça. E para fi nali-
zar, como molho é possível 
optar por Limào Siciliano, 
Tarê. Maracujá, Ponzo, Agri-
doce ou Gengibre; além de 
Azeite Extra Virgem; Azeite 
Trufado; Óleo de Gergelim.

Ainda quer mais novidade? 
Para sobremesa, escolha ba-
nanas e abacaxi caramelado, 
ou inove e vá de hot holl bana-
na com Nutella com pedaços 
de morango e raspas de coco 
ou Banana com creme de ave-
lã com raspas de coco.

Peça o cardápio para con-
ferir mais possibilidades.  O 
Sabor Oriental abre todos os 
dias.  Fica na Rua Tapes, 576 
- Jardim Aeroporto. Telefone 
e WhatsApp para delivery: 
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 

•EDUCAÇÃO

Curso gratuito ensina Língua 
Brasileira de Sinais pela internet

Ano começando, é tempo 
de fazer planos, buscar novos 
aprendizados. Se, por um 
lado, a pandemia impede ou 
difi culta a busca por ativida-
des e programações presen-
ciais, por outro é possível 
descobrir cursos online. Um 
deles é o curso de  educação 
a distância (EaD) de Libras 
(Língua Brasileira de Sinais). 

As inscrições estão aber-
tas e para participar basta 
preencher um formulário dis-
ponível na internet. O curso 
é oferecido pela Secretaria 
de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e é 
totalmente gratuito. Está 
sendo oferecido para todo 
o estado de São Paulo, a fi m 
de promover a inclusão das 
pessoas com defi ciência.

Para ampliar a autonomia 
do público com deficiência, 
o conteúdo tem o objetivo 
de capacitar o usuário para 
a comunicação por meio da 
Libras, a fi m de incluir as pes-
soas com defi ciência auditiva 
que utilizam essa língua para 
a comunicação.

Em parceria com o Centro 
de Tecnologia e Inovação 
(CTI), a Secretaria realiza 
hoje o curso de forma online 
em virtude da pandemia do 
novo coronavírus. Os alunos 
matriculados poderão aces-
sar os conteúdos e aulas e, 
ao fi nal do curso, receberão 
o certifi cado de conclusão.

As inscrições devem ser 
feitas por meio do formulário 
https://bit.ly/CursoLibras2021 

Importância
Atualmente, vivem quase 

Fones: 2276-7901
* 2275-8219

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

500 mil pessoas com defi ci-
ência auditiva no estado de 
São Paulo, de acordo com a 
Base de Dados dos Direitos 
da Pessoa com Defi ciência.

Pensando em facilitar a 
compreensão de todos e 
aperfeiçoar a comunicação 
entre pessoas com e sem 
esta defi ciência, a Secretaria 
realiza de forma gratuita o 

Curso de Libras, que em 2020 
formou mais de 500 pessoas 
em diversas regiões do terri-
tório paulista.

Vale ainda destacar que 
o curso pode ser um passo 
inicial na carreira de tradutor 
de libras, profi ssão que está 
em alta e que tem demanda 
em muitos eventos públicos 
e privados. 

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...
https://www.gattofiga.com/cardapio
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977000395&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://jornalzonasul.com.br/curso-online-gratuito-ensina-libras/
https://jornalzonasul.com.br/mesmo-com-vacina-pandemia-continuara/
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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

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz) 

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

•SAÚDE

“- Vó, você quer suco de uva?
- Não! Eu não vou pra Boituva!” 

Parece engraça-
do, mas especialistas 
afi rmam que esta é a 
reclamação de apro-
ximadamente 70% das 
pessoas principalmen-
te com faixa etária 
superior a 60 anos. A 
Presbiacusia é a perda 
auditiva decorrente 
da idade, o nome pa-
rece estranho, mas 
assim é chamada a 
PERDA AUDITIVA que 
atinge a terceira ida-
de; uma perda lenta e 
progressiva da capa-
cidade de ouvir, tor-
nando mais difícil re-
conhecer sons agudos 
e algumas consoantes 
como: S, CH, F, T, D. 

O som agudo é res-
ponsável por dar a 
clareza à fala e, se 
não há uma perfeita 
identificação deste 
som, o indivíduo tem 
a sensação de que 
escuta e identif ica 
o som, porém não 
consegue discriminar 
as palavras, pois en-
tender o que foi dito 
depende de diversos 
fatores. Muitas pes-

soas não assimilam 
esta queixa com uma 
perda de audição 
e acabam interpre-
tando como falta de 
atenção, distração, 
“coisas da idade” ou 
até mesmo tendem 
a sempre culpar os 
falantes, dizendo que 
as pessoas é que têm 
falado muito mal, de 
maneira “embolada”, 
com dicção ruim, e 
etc. Isso ocorre pois o 
que se entende como 
perda auditiva é a ne-
cessidade de pedir 
que falem alto, ne-
cessidade de volume 
alto, mas é importante 
entendermos que a 
falta de entendimento 
de fala também é um 
tipo de perda auditiva 
- perda neurossensorial 
- e traz consequências 
sérias para o indivíduo 
se não for tratada o 
quanto antes. 

O indivíduo com 
perda auditiva muitas 
vezes não aceita o 
fato e, sem perceber, 
começa a se isolar do 
mundo passando a 

evitar o contato social 
pois tem medo de par-
ticipar de conversas 
em grupo e outras si-
tuações desafi adoras. 
Este isolamento e a 
falta de estimulação 
auditiva a longo prazo 
propiciam o desenvol-
vimento de doenças 
como a depressão e 
estudos apontam que 
pessoas com perda 
auditiva não tratada 
aumentam em 35% 
a chance de desen-
volver algum tipo de 
demência.

Dificuldade de en-
tender, zumbido ou 
tontura podem ser sin-
tomas de uma perda 
auditiva! Caso você 
apresente alguns des-
ses sintomas ou co-
nheça alguém próxi-
mo com dificuldade 
de ouvir, busque aju-
da com especialistas 
para que o problema 
não se agrave. 

Para aqueles que 
buscam melhorar a 
sua qual idade de 
vida, a tecnologia 
oferece aparelhos di-

gitais, automáticos e 
capazes de selecionar 
os sons que devem ser 
privilegiados, reduzin-
do os ruídos ambien-
tais e amplificando 
os sons de fala. Hoje 
em dia, os aparelhos 
auditivos são muito 
discretos, resistentes e 
confortáveis.

AGENDE UMA 
AVALIAÇÃO!

Fonoaudiólogas 
ALESSANDRA HERRERA

DIANE MICHIUTI

“Eu ouço, mas não entendo”

- AudioMAG Vila Clementino
Rua Leandro Dupret, 168

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

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

www.audiomag.com.br

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://jornalzonasul.com.br/ouco-mas-nao-entendo/
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•SAÚDE

Falta de vacina deve 
estender pandemia 
por todo o ano 

FUNDAÇÃO INSTITUTO EDUCACIONAL 
DONA MICHIE AKAMA 

– CNPJ 52.807.633/0001-00 -

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO -

De acordo com as disposições estatutárias, ficam os Senhores Conselheiros da 
Fundação Instituto Educacional Dona Michie Akama convocados para a Reunião 
Extraordinária do Conselho Curador, a ser realizada no dia 27 de março de 2.021, às 
9h 30min em primeira convocação ou, não havendo quórum, às 9h 45min em segunda 
convocação, por vídeo conferência, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

 a) Proposta de retificação do Estatuto 
Serve o presente também para a intimação dos Senhores Conselheiros da Fundação 

Instituto Educacional Dona Michie Akama para a Reunião Ordinária do Conselho Curador, 
a ser realizada no dia 27 de março de 2.021, às 10 horas em primeira convocação ou, 
não havendo quórum, às 10h 15min em segunda convocação, por vídeo conferência, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte Pauta: 

a) Aprovação do Relatório Anual de Atividades do Exercício de 2020; 
b) Aprovação do Balanço Financeiro de 2020, após parecer do Conselho 

Fiscal; 
c) Aprovação da Proposta de Atividades para 2021;
d) Aprovação da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2021; 
e) Outros assuntos de interesse da Fundação.

OBS: em caso de total suspensão das medidas de isolamento a reunião se dará de 
forma presencial em sua sede na Avenida Doutor Altino Arantes, 1098 – nesta Capital, 

no mesmo dia e hora, independentemente de nova convocação. 

São Paulo, 15 de janeiro de 2021. 
PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO

Presidente do Conselho Curador

O Instituto Butantã afi rma 
que já tem 12 milhões de doses 
de vacina co9ntra Covid 19 
prontas para distribuição. Ou-
tros dois milhões devem vir da 
FioCruz. No país, entretanto, 
são necessárias ao menos 300 
milhões de doses para garantir 
que toda população seja vaci-
nada e a doença deixe de se 
espalhar. 

Ainda não se sabe com 
certeza, já que se trata de um 
vírus novo e perigoso, mas 
pode ser que as pessoas que já 
tiveram a Covid 19 mantenham 
imunidade garantida ao vírus 
por um período que pode ser 
de apenas cinco meses. 

Ou seja, na fase inicial da 
vacinação, prevista para ter 
início ainda esse mês, a vacina 
vai apenas prevenir que as 
pessoas que recebem a dose 
deixem de manifestar quadros 
graves da doença e se mante-
nham longe dos hospitais. 

Mas, enquanto não houver 
imunização em massa, a doen-
ça continuará sendo transmi-
tida e fazendo novas vítimas. 

Por isso, esse será um ano 
de uso constante de máscara, 
lavagem repetida de mãos, 
uso de álcool gel e distancia-
mento social. 

As viagens para o exterior 
também continuarão difíceis. 
A Inglaterra - que está em pro-
cesso acelerado de vacinação 
de toda sua população - acaba 
de anunciar que estão proibi-
dos voos do Brasil e entrada 
de Brasileiros. Proibiu inclusive 
voos de Portugal, já que con-
sidera que muitos brasileiros 
vêm de lá. 

Isso signifi ca que enquanto 
não houver vacinas de diferen-
tes laboratórios disponíveis, a 
ponto de atender toda a popu-
lação, não haverá imunização 
coletiva impedindo que a do-
ença continue se espalhando. 

Guerra das Vacinas
O Ministro da Saúde, Edu-

ardo Pazzuelo, em reunião 
com prefeitos essa semana 
garantiu que o programa de 

imunização brasileiro começa 
na próxima quarta-feira, dia 
20 - ou seja, cinco dias antes da  
data estabelecida pelo gover-
nador João Doria para o início 
da campanha em São Paulo. 

Mas, a Anvisa sequer anun-
ciou ainda se haverá liberação 
das vacinas - da Astrazeneca 
(produzida no Brasil pela Fio-
cruz) e da Sinovac (produ-
zida no Brasil pelo Instituto 
Butantan. Nesse cenário de 
incertezas, mais uma surgiu 
no horizonte: o avião brasileiro 
enviado para buscar vacinas 
para o Governo Federal na 
Índia pode voltar vazio - já que 
autoridades do país declara-
ram que “ainda é muito cedo” 
para a liberação das doses.

O fato é que o brasileiro 
precisa pressionar todos os 
governadores e presidente 
para que haja programas de 
imunização em massa e, ainda 
assim, continuar a se preservar 
. A expectativa de autoridades 
em saúd ee infectologistas, 
entretanto, é de que a doença 
deve permanecer entre nós e 
sempre será perigosa. 

Vacina Butantã
A vacina Coronavac, que 

será produzida pelo Instituto 
Butantãn, obteve 50,38% de 
eficácia global no estudo clí-
nico desenvolvido no Brasil, 
além de proteção de 78% em 
casos leves e 100% contra ca-
sos moderados e graves da 
COVID-19. Todos os índices são 
superiores ao patamar de 50% 
exigido pela OMS (Organiza-
ção Mundial de Saúde).

Os resultados foram sub-
metidos a um comitê interna-
cional independente e já estão 
com a Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária), 
que analisa o pedido de uso 
emergencial do imunizante no 
Brasil. A pesquisa envolveu 16 
centros de pesquisa científi ca 
em sete estados e o Distrito 
Federal. O teste duplo cego, 
com aplicação da vacina em 
50% dos voluntários e de pla-
cebo nos demais, envolveu 

12,5 mil profi ssionais de saúde.
“É uma excelente vacina 

esperando para ser usada 
em um país onde morrem, no 
momento, em torno de mil 
pessoas por dia. Esperamos 
que as autoridades entendam 
o momento e ajudar nossa 
população a receber as vacinas 
o mais rapidamente possível”, 
afi rmou o Diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Covas. 

“Os dados são extrema-
mente importantes no impac-
to da saúde pública, impedin-
do que as pessoas adoeçam 
de forma grave e sobrecar-
reguem hospitais. É a possi-
bilidade de impedirmos que 
as pessoas morram”, disse o 
Secretário de Estado da Saú-
de, Jean Gorinchteyn. “Temos 
uma vacina que foi testada na 
vida real, no meio de uma pan-
demia e naqueles que eram 
mais expostos”, acrescentou.

O estudo verificou que a 
menor taxa foi registrada em 
casos de infecções muito le-
ves. Já o resultado de efi cácia 
dos casos leves, em pacientes 
que precisaram receber algu-
ma assistência, foi de 77,96%, 
sendo que sete pessoas ha-
viam recebido a vacina, e ou-
tras 31, placebo.

Para os casos moderados 
e graves que necessitaram de 
hospitalização, a eficácia foi 
de 100%. Nenhum paciente in-
fectado que recebeu a vacina 
do Butantan precisou de inter-
nação. Entre os que tomaram 
placebo, houve sete pacientes 
que precisaram de internação.

O Instituto ainda inforam 
que todos os voluntários são 
profissionais de saúde, com 
risco muito alto e contínuo 
de exposição ao coronavírus. 
Eles receberam duas doses da 
vacina.

https://api.whatsapp.com/send?phone=551155558659&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelas%20ofertas%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://jornalzonasul.com.br/eurolimpe/
https://jornalzonasul.com.br/mesmo-com-vacina-pandemia-continuara/
https://jornalzonasul.com.br/mesmo-com-vacina-pandemia-continuara/

