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Happy hour em Pizza Bar 
tem promoção double drink 
e novidades no cardápio
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Parques e clubes estão 
fechados nos fi nais de semana

Creci vai fi car na Av. Indianópolis
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Qual a melhor marca de apare-
lho auditivo? Como escolher? 
Fonoaudiólogas explicam

A Prefeitura decretou, 
conforme determinação 
do Governo Estadual, 
fase vermelha durante 
o período noturno e os 
finais de semana. Assim, 

parques municipais e clu-
bes esportivos só podem 
funcionar por no máximo 
oito horas diárias e de-
vem fechar aos sábados 
e domingos, bem como 

entre 20h e 6h. Todos 
os parques, inclusive os 
menores, estão abrin-
do das 8h às 14h e clu-
bes abrem mais cedo, 
das 6h às 14h.  P����� 6

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

Há dez anos, o antigo 
laboratório industrial ótico 
da DF Vasconcelos, na Ave-
nida Indianópolis, foi ven-
dido. O Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis 

de São Paulo (CRECI SP) 
comprou o histórico pré-
dio para transformá-lo em 
sua sede. Mas, até hoje o 
prédio permanece o mes-
mo, a prometida reforma 

nunca aconteceu. Em 2018, 
o Creci anunciou a desis-
tência do projeto e colo-
cou o prédio à venda. No 
entanto, não apareceram 
interessados e a situação 

permanece. Vizinhos re-
clamam que a construção, 
que ocupa um quarteirão 
inteiro do Planalto Pau-
lista, muitas vezes gera 
insegurança ou atrai o de-

pósito de entulho e sujeira 
irregular. Mas, agora, o 
Creci informa que retomou 
o projeto de reforma e 
que apenas aguarda au-
torização da Prefeitura 

para transformar o prédio 
antigo. E garante que já 
há um uso do local, que 
será ampliado com a re-
forma e gerar benefícios 
para o bairro. P����� 4
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M E I O A M B I E N T E

Coleta seletiva: saiba como participar
Na cidade de São Paulo são 

coletadas aproximadamente 
20 mil toneladas de resíduos 
por dia, sendo cerca de 12 mil 
toneladas de resíduos sólidos 
domiciliares. 

Boa parcela desse total po-
deria ser direcionada à reci-
clagem, economizando no-
vos recursos naturais e ainda 
gerando renda para famílias 
que trabalham com a coleta 
seletiva. Mas, muita gente ain-
da deixa de fazer a separação 
em casa, que é tão simples e 
rápida. 

Durante a pandemia, entre-
tanto, esse volume cresceu em 
cerca de 20%, o que a Prefeitura 
credita ao fato de as famílias 
terem passado mais tempo em 
casa e também por conta do 
aumento dos pedidos de refei-
ção em embalagens  delivery 
(leia mais na matéria abaixo). 

Mas, o que é preciso fazer 
para que esse número aumente 
ainda mais? Estima-se que 40% 
do material que atualmente vai 
para aterros poderia ser recicla-
do, com maior adesão popular. 

O que impede ainda algu-
mas pessoas de contribuir com 
a coleta seletiva, que já está 
presente em todos 96 distritos 
do município? 

O caminhão da 
seletiva passa 
na minha rua?

A coleta está em todos os 
distritos, mas ainda não atin-
ge todas as ruas, o que deve 
acontecer nesse ano, com a 
universalização da coleta. 

Para saber se sua rua está 
incluída, basta acessar www.
ecourbis.com.br/coleta/index.
html. A ferramenta é bem 

simples de ser usada - insira o 
nome da rua ou CEP e o site 
indicará qual o dia e horário 
em que a coleta seletiva (para 
materiais recicláveis) passa 
ali e também indica quando a 
equipe da coleta tradicional, 
dos resíduos comuns, passa 
na via. 

A rua onde 
moro não tem 
coleta seletiva

Se a rua onde mora não está 
no roteiro do caminhão de 
coleta seletiva, descubra ini-
cialmente se há em seu bairro 
Pontos de Entrega Voluntária.

Em várias regiões, inclusive 
algumas que contam com o 
serviço, há PEVs onde é pos-
sível depositar os materiais 
recicláveis em qualquer dia 
ou horário. 

Os mais de 100 ecopontos 
da cidade recebem também os 
materiais recicláveis e abrem 
diariamente. 

Outra possibilidade é pro-
curar por supermercados que 
contam com estações de re-
cicláveis, ou seja, contêineres 
onde podem ser depositados 
recicláveis.

ONGs e start ups também 
prestam serviços específicos 
- como por exemplo a coleta 
de anéis de lata de alumínio, 
tampinhas de garrafa pet ou 
garrafas de vidro.

Por que o 
caminhão 
mistura tudo?

Há pessoas que separam 
cada um dos materiais reciclá-
veis em uma sacola diferente 
- plásticos em um, metais em 
outro, vidros num terceiro e 

papeis em outro. Isso não é 
necessário. 

O caminhão da coleta se-
letiva mistura esses materiais 
porque eles depois serão sepa-
rados em centrais mecaniza-
das de triagem ou por equipes 
de cooperativas de reciclagem. 

Os recicláveis 
precisam ser 
lavados?

Todo material a ser reci-
clado vai ser lavado durante o 
processo de transformação em 
novos produtos. 

Mas, aquilo que enviamos 
para a coleta seletiva não pode 
estar engordurado ou sujo. 
Caixas de pizza, por exem-
plo, ou outras embalagens de 
alimentos que estejam com 
restos não podem ser encami-
nhadas. 

Além de impedirem o apro-
veitamento daquela embala-
gem, esses restos de comida 
ainda podem “contaminar” 
o material reciclável limpo 
enviado e igualmente invia-
bilizarem a sua reciclagem. 

Garrafas pet, embalagens 
longa vida, potes plásticos 
ou de metal não precisam ser 
completamente lavados. Mas, 
enxaguar é importante porque 
esse material � ca em centrais 
cooperativas muitas vezes por 
alguns dias e essa higienização 
mínima reduz o odor e atração 
de insetos. 

Qualquer papel 
pode ser 
reciclado?

A resposta é não. Primeiro, 
é importante reforçar que 
papéis sujos não podem ser 
reciclados. Papel higiênico, 

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.

guardanapos, lenços, papel to-
alha, e outros papéis descartá-
veis não podem ser reciclados.

Mas não são apenas estes 
tipos. Papeis adesivos ou com 
cola (tipo post it), etiquetas, � ta 
crepe, papel carbono, fotogra-
� as, papéis metalizados, para� -
nados ou plasti� cados não são 
reciclados. Aqueles papeis de 
notinhas fiscais/de cobrança, 
como os de fac-símile (fax) 
também não podem.

O que não devo 
enviar entre os 
recicláveis?

Além de papeis, há outros 
materiais não adequados para 
o processo de reciclagem e 
que, por isso, não devem ser 
encaminhados pela coleta 
seletiva. Quando chegam às 
cooperativas e centrais de 
triagem, esses materiais aca-
bam separados pelas equipes e 
encaminhados como “rejeitos”. 

Entre os metais, por exem-
plo, não podem ser reci-
clados clipes, grampos, es-
ponjas de aço, latas de tin-

tas e latas de combustível. 
Há ainda metais classi� ca-

dos como lixo eletrônico - é o 
caso das baterias e pilhas. 

Cabos de panela, tomadas, 
espuma, teclados de compu-
tador, objetos de acrílico são 
exemplos de plásticos que não 
podem ser reciclados

O vidro é infinitamente 
reciclagem, ou seja, um objeto 
de vidro pode ser transforma-
do em outro, que depois será 
reciclado novamente e assim 
por diante. Mas não é todo 
tipo de vidro: espelhos, cristal, 
ampolas de medicamentos, 
lâmpadas, vidros temperados 
planos não são recicláveis.

Vale ainda destacar que 
louças e cerâmicas também 
não são recicláveis. 

Isopor é 
reciclável?

O material conhecido como 
isopor se chama Poliestireno 
Expandido, ou EPS.

Na realidade, é um tipo de 
plástico e teoricamente pode, 
sim, ser reciclado.  O problema 
é que o material é muito leve 

e volumoso, ou seja, é difícil 
conseguir peso su� ciente para 
valer a pena � nanceiramente 
para cooperativas. 

Há, na zona sul paulistana, 
um ponto de coleta, de empresa 
produtora desse material, para 
quem preferir, garantindo que 
será integralmente reciclado. 
Fica na Av. Fagundes Filho, 
141 (cj 101 a 104)- próximo à 
estação São Judas do Metrô e 
funciona de segunda a sexta, 
das 9h às 18h. . 

É obrigatório 
uso da sacolinha 
verde?

Não é obrigatório usar as 
sacolinhas plásticas verdes 
distribuídas ou vendidas no 
comércio e que foram criadas 
para uso com material reciclá-
vel.  O importante é que seja 
corretamente acondicionado e 
a sacola ou saco bem fechado. 

Também é fundamental es-
tar atento ao horário e data da 
coleta dos recicláveis para que 
o material não � que exposto 
por muito tempo na rua. 

Na pandemia, coleta seletiva teve aumento na cidade
A Prefeitura de São Paulo, 

por meio da Autoridade Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(AMLURB), fechou os dados 
de resíduos sólidos coletados 
em 2020 registrando recordes 
nos números de coleta seletiva. 
De janeiro a dezembro do últi-
mo ano, foram coletadas 94.4 
mil toneladas de resíduos secos 

passíveis de reciclagem – um 
aumento de 17,4%, compara-
do ao mesmo período do ano 
anterior.

Em praticamente um ano de 
pandemia, pôde-se observar 
que houve uma mudança no 
comportamento do paulistano 
em relação ao tratamento do 
resíduo. “Desde o início da 

pandemia, nós começamos a 
monitorar os dados de perto. 
Nessa quarentena, houve uma 
quebra de rotina, as famílias 
passaram a trabalhar e realizar 
as refeições em casa. Fato que, 
consequentemente, gera-se 
mais embalagens”, comentou o 
presidente da AMLURB, Edson 
Tomaz de Lima Filho.

LIMPEZA URBANA

Em análise dos dados no 
período da quarentena de 2020 
– de março a dezembro, os 
resíduos provenientes da co-
leta seletiva aumentaram em 
20%, quando comparados ao 
mesmo período de 2019. Ao 
todo, foram coletadas 61.4 mil 
toneladas de resíduos na coleta 
seletiva em 2019, já no último 
ano, foram coletadas 73.4 mil 
toneladas – um aumento de 12 
mil toneladas.

“A autarquia também enten-
de que a maior adesão dos pau-
listanos à reciclagem está ligada 
as iniciativas da Prefeitura em 
educação ambiental, como é o 
caso do Recicla Sampa”, com-
pleta o presidente da autarquia. 
Trata-se de uma campanha, 
lançada em 2019, para incen-
tivar os munícipes a aderirem 
à coleta seletiva, instruindo o 
cidadão a separar o lixo em 
duas frações (comum e reci-
clável), além de informar sobre 

pontos de coleta, disponibilizar 
download de cartazes e uma 
série de conteúdos educativos 
em resíduos sólidos.

Vale ressaltar que durante 
a pandemia do novo corona-
vírus, a autarquia garantiu o 
funcionamento dos serviços 
públicos para o descarte dos 
recicláveis, como a coleta do-
miciliar seletiva, os 115 Eco-
pontos da cidade, assim como 
o funcionamento das duas 
Centrais Mecanizadas de Tria-
gem da capital (Carolina Maria 
de Jesus e Ponte Pequena.

Em números – coleta seleti-
va por ano

+ 2019: 80.4 mil toneladas
+ 2020: 94.4 mil toneladas

Sobre a Amlurb
Desde 2002 entrou em vigor 

a lei número 13.478, na qual 
houve a criação da AMLURB 
– Autoridade Municipal de 
Limpeza Urbana, um órgão 

regulamentador encarregado 
pela gestão dos resíduos e lim-
peza urbana da cidade.

A autarquia é vinculada à 
Secretaria Municipal das Sub-
prefeituras, da Prefeitura de 
São Paulo e presta serviços 
com o intuito de proporcionar 
melhor qualidade de vida aos 
munícipes. 

Dentre os serviços públicos 
prestados, estão a conservação 
e limpeza dos bens de uso co-
mum do Município, limpeza 
de áreas públicas em aberto, 
varrição e lavagem das vias, 
viadutos, praças, túneis e etc; 
capinação e roçada do leito 
de ruas, coleta de Resíduos 
Domiciliares até 200 litros, 
coleta de Resíduos da Cons-
trução Civil - RCC até 50 kg; 
coleta de Restos de Móveis e 
utensílios até 200 litros (Cata 
Bagulho), coleta de Resíduos 
de Serviços de Saúde e coleta 
Seletiva (Recicláveis).

MATERIAL ENCAMINHADO PARA RECICLAGEM É TRIADO 
EM CENTRAIS E POR COOPERATIVAS. DURANTE A 
PANDEMIA, HOUVE AUMENTO DE 20% NO VOLUME 
COLETADO, COM AS FAMÍLIAS FICANDO MAIS EM CASA
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•ARTIGO - FINANÇAS

Com quase 140 anos de 
vida, a caderneta de poupança 
é o investimento preferido dos 
brasileiros. A simplicidade para 
abertura, para saques, depósi-
tos e a ausência de taxas e im-
postos são alguns dos fatores 
que a fazem ser a queridinha 
da população.

Mas ao longo de tanto tem-
po, a nossa poupança sofreu 
algumas mudanças e não fo-
ram para melhor. A principal 
alteração recente ocorreu 
durante o governo Dilma, que 
mudou seu rendimento para 
uma taxa referencial + 70% da 
taxa básica da economia.

Na prática, reduziu ainda 
mais o rendimento e hoje ao 
deixar seu dinheiro na pou-
pança, você acaba perdendo 
dinheiro todo mês.

Mas como assim eu 
perco dinheiro se após 

um mês eu consigo sacar 
mais do que eu coloquei?

Isso se chama:
Ilusão monetária.

Realmente, a cada mês 
é adicionada uma pequena 
quantia ao seu montante ini-
cial, o que faz parecer que seu 
dinheiro está rendendo. Mas 
o grande problema é que a 
infl ação é maior do que esse 
rendimento, o que te faz todo 
mês, perder dinheiro.

Vamos a um exemplo prá-
tico: Imagine que você tem 10 
reais hoje, e com esse dinheiro 
você consiga comprar 1 quilo 
de feijão. Ao invés de com-
prar o feijão, você coloca esse 
dinheiro na poupança para 
guardá-lo.

Após 1 mês, você vai veri-
fi car na sua conta poupança e 
o valor rendeu R$ 0,50 e agora 

A Poupança não é mais a mesma
você possui R$ 
10,50.

Você fica fe-
liz, retira seu di-
nheiro e vai ao 
mercado.

Ao chegar lá, 
vê que o quilo do 
mesmo feijão já 
não está mais R$ 
10,00, devido à 
inflação do pe-
ríodo, agora ele 
custa R$ 11,00 
e seu dinheiro, 
que no mês pas-
sado era capaz 
de comprar o saco de feijão, 
já não é mais sufi ciente para 
comprá-lo.

Entendeu como funciona? 
Você fica com a falsa im-

pressão que está ganhando 
dinheiro, quando na verdade, 
o rendimento da poupança 
não é capaz nem de igualar 
os aumentos dos preços dos 
produtos, e a cada mês que 
seu dinheiro fi ca na poupan-
ça, mais distante você fi ca de 
conseguir comprar as mesmas 
coisas que conseguia antes.

Você deve estar pensando 
agora: Mas pelo menos é o 
lugar mais seguro para eu 

deixar meu dinheiro, correto?
Errado.

Ao contrário do dito popu-
lar, a poupança não é o lugar 
mais seguro para guardar seu 
dinheiro, e não preciso ir mui-
to longe para te mostrar isso: 
você se lembra do Collor?

Pois é. Não precisamos 
nem entrar nesse assunto.

Mas se a poupança 
rende mal e não é tão 

segura assim, onde devo 
guardar meu dinheiro?

Existem diversas opções 
nas quais você poderá ter um 
maior rendimento com a mes-
ma ou até com mais segurança 
que a caderneta de poupança.

A principal alternativa é o 
Tesouro Selic, que nada mais 
é do que um título de renda 
fi xa do Tesouro Nacional, que 
possui maior rentabilidade e 
é considerado o investimento 
mais seguro do Brasil.

Para acessá-lo basta entrar 
no site ofi cial do Tesouro.

Outra alternativa que você 
pode encontrar, até mesmo 
no seu banco, é um CDB que 
renda 100% do CDI com liqui-
dez diária, o que garante que 
você retire seu dinheiro no 
momento que precisar.

Portanto, se você ainda dei-
xa seu dinheiro na caderneta 
de poupança, talvez esteja na 
hora de você rever seus hábi-
tos e buscar evoluir nos seus 
investimentos.

Seu futuro agradece.

Renan Freitas, CFEd®
(Certifi ed Financial Educator)

Siga em instagram.com/
focanoaporte

Por Renan Freitas*

(11) 98598-0774

https://jornalzonasul.com.br/a-poupanca-nao-e-mais-a-mesma/
https://michelucciopizzaria.com.br/
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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

Jabaquara perde Regina Joaquim
Uma notícia triste abalou 

lideranças comunitárias do 
Jabaquara nesse início de ano: 
faleceu Maria Regina Joaquim 
Martins de Souza, conhecida 
por sua forte e duradoura 
atuação comunitária no bairro.

Regina, como era conheci-
da, já ocupou a presidência e 
atualmente era vice presiden-
te do Conselho Comunitário 
do Jabaquara - o Conseg. 

Mesmo independente de 
cargos, sempre esteve parti-
cipando dos encontros, fazia 
reivindicações apontando para 
problemas de toda região 
do Jabaquara e era bastante 
conhecida por sua fala fi rme, 
intensa, porém sempre sorri-
dente e doce. 

Tinha muitos amigos no 
bairro e sua perda foi bastan-
te sentida. Ela foi mais uma 
vítima da pandemia de Covid 
- depois de dias de internação, 
não resistiu ao vírus. O marido 
também foi contaminado e 
segue internado

A missa em homenagem à 
Regina será na Capela do Insti-
tuto de Meninos São Judas Ta-
deu no dia 6 de fevereiro, sába-
do, 17h. A entrada para a Cape-
la é pela Avenida Itacira, 2801 
- Planalto Paulista (próximo à 
estação São Judas do metrô)

•HOMENAGEM

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

Creci volta a considerar sede 
em imóvel na Av. Indianópolis

Já são dez anos desde que o 
Conselho Regional de Correto-
res de Imóveis de São Paulo - o 
Creci/SP - comprou um imóvel 
histórico na Avenida Indianó-
polis para transformá-lo em 
sua sede própria. A busca por 
um imóvel havia começado 
dois anos antes para substituir 
a sede localizada na Avenida 
Pamplona, travessa da Paulista, 
e culminou com a compra de 
um prédio que desde a década 
de 1940 foi ocupado por um 
Laboratório Ótico, a DF Vas-
concelos. 

No entanto, até hoje o imó-
vel parece abandonado. Não 
houve a prometida reforma e o 
Creci continua divulgando como 
endereço de sua sede o escri-
tório na Avenida Pamplona. 

Quase três anos atrás, o 
Creci tentou vender o imóvel. 
Abriu concorrência, mas não 
houve interessados. Na épo-
ca, questionado pelo jornal 
SP Zona Sul, o Conselho res-
pondeu que o imóvel não se 
mostrou adequado para abri-
gar a sede, especialmente por 
restrições impostas pelo Plano 
Diretor da Cidade. Vale lembrar 
que o Planalto Paulista é um 
bairro estritamente residencial, 
com exceções para algumas ati-
vidades de escritório na própria 
Avenida Indianópolis. 

O fracasso da tentativa de 
venda do imóvel que nunca foi 
transformado em sede, entre-
tanto, fez o Creci reconsiderar 
a ideia. “Em melhor análise, a 
decisão foi a de trabalhar na 
reforma das instalações. Expan-
dimos o uso e, hoje, inúmeras 
atividades concentram-se no 
local”, informou o órgão, essa 
semana, ao jornal SP Zona Sul.

A compra do imóvel antigo 

e de localização no mínimo 
questionável para um escritório 
que pretendia ter auditório e 
atrair corretores para eventos 
chegou a ser motivo de ques-
tionamento pelo Tribunal de 
Contas da União, por sua inade-
quação e por ter sido feita sem 
licitação. “Temos em andamen-
to análise do projeto por parte 
da prefeitura, que esperamos 
seja aprovada, pois tudo foi 
elaborado conforme a legisla-
ção atual. A aquisição foi feita 
de forma clara e transparente: 

mais de 300 imóveis foram ana-
lisados, publicamos inúmeros 
editais antes da aquisição. Além 
disso, havia previsão legal para 
aquisição por dispensa de licita-
ção”, defende o órgão.

“O uso será para os fins 
previstos: não houve nenhuma 
alteração. Importante frisar 
que o imóvel nunca esteve 
abandonado. Tem, sim, um as-
pecto antigo e sem uma manu-
tenção visual, o que deverá ser 
modifi cado tão logo o projeto 
seja aprovado.

Happy Hour em Pizza Bar explora 
todos os sentidos da clientela

O ano começou bastante 
chuvoso e, com aroma de es-
perança no ar - embora ainda 
repleto de cuidados. Nesse 
cenário, que tal viver uma expe-
riência gastronômica especial, 
que mexa com todos os senti-
dos e faça sentir que momen-
tos devem garantir memórias 
especiais? 

A proposta do GattoFiga 
PizzaBar é exatamente essa - 
criar um ambiente ideal para 
um fim de tarde ou noite que 
certamente fi cará na lembrança: 
ambiente bem decorado, trilha 
sonora de bom gosto e suave, 
drinks e vinhos para brindar a 
vida, aromas deliciosos e, claro, 
sabores únicos e incríveis.

E, como Pizza Bar, a propos-
ta da casa está em sintonia com 
um happy hour que mexa com 
os sentidos. Das 17h às 20h, a 
casa está aberta para entradas 
incríveis, drinks exclusivos e, 
claro, as pizzas napolitanas que 
garantiram a fama da GattoFiga, 
em pouco mais de um ano e 
meio de funcionamento. 

Aproveite o momento para 
saborear o novo Bardot, novi-
dade entre os drinks autorais 
da casa. Criado pelo bartender 
Renato Placeres, leva em sua 
composição Cachaça, Limão 
Siciliano, Xarope de Morango 
e Espuma de Morango com 
Gengibre. 

Quem curtir o Happy Hour 
no Salão, pode aproveitar a 
promoção de Double Drink, que 
vale para Aperol Spritz, Moscow 
Mule e Bardot, de terça a quin-
ta, das 17h às 20h.

A carta de vinhos tem diver-
sidade e há cervejas para quem 
prefere algo bem gelado para 
esses dias com temperaturas 
acima de 30o.. A Eisenbahn está 
disponível nas versões Pilsen, 
Weizenbier, Pale Ale ou Ameri-
can IPA.

Para combinar, chame tam-

bém à mesa outra recente cria-
ção da casa, o Crostini de Sálvia. 
As folhas frescas de Sálvia ressal-
tam o sabor da massa fi níssima 
do Crostini, temperada com alho 
e azeite. 

Outra boa pedida para o 
Happy Hour perfeito é a Parma 
e Pomodori, que vem acompa-
nhada de Crostini de Parmesão, 
Fior Di Latte, Tomate Pelado 
Confitado, Parma e Pesto de 
Manjericão.

Já a Clementine vai na mes-
ma linha, mas com Mascarpone, 
Linguiça Blumenau, Azeitonas 
Pretas, Cebola Roxa e Cebolinha.

A Burrata é outra estrela da 
casa e quem nunca experimen-
tou essa delícia italiana precisa 
urgentemente descobrir seu 
sabor. Na entrada “Pulcinella”, 
a Burrata vem envolta em Pan-
cetta, acompanhada de Rodelas 
de Crostini de Lemon Pepper e 
fi nalizada com Aceto Balsâmico.

Também pode vir acompa-
nhada de Pesto de Manjericão, 
Nozes, Tomatinhos Confi tados 
e Crostini.

A Burrata é estrela também 
na pizza que leva o nome da 
casa. A GattoFiga tem uma bur-
rata bem no centro da pizza, 
acompanhada de molho de to-

mate San Marzano, com pesto 
de manjericão e nozes.

Outra boa pedida entre as 
pizzas para esses dias quentes é 
a Verano, novidade no cardápio 
da casa. Na massa de longa fer-
mentação natural que é marca 
da casa, uma colorida combina-
ção de sabores encanta visão 
e paladar:  queijo mascarpone, 
molho pesto de manjericão, 
tomatinhos cereja marinados, 
ricota artesanal, azeitonas pre-
tas, salteada de manjericão e 
raspas de limão siciliano.... Uma 
explosão de sabores. 

O ambiente, além de belís-
simo e requintado, é repleto 
de cuidados e segue todos os 
protocolos de segurança. 

Promoção 
Quem preferir pode também 

pedir entradas, pizzas sobreme-
sas e todas as delícias do cardá-
pio em casa. Quem pedir duas 
pizzas para viagem pelo aplicati-
vo disponível no site - gattofi ga.
com - ganha um Crostine ao 
inserir o cupom de desconto.

A GattoFigga fica na Rua 
Luís Gois, 1.625 - Esquina com 
Rua das Rosas, na divisa entre 
Mirandópolis e Vila Clementino. 
Fone e WhatsApp: (11) 5587-
1360.

Crostini de Sálvia e o 
drink Bardot, com a 

refrescância do morango: 
duas novidades da 
GattoFiga Pizza Bar

•URBANISMO

Por que devemos         

Entrega e Delivery
9.6313-8187  2275-7304

CONSUMIR OS  DELICIOSOS SUCOS
CONCENTRADOS DE FRUTAS, VERDURAS E 

PLANTAS MEDICINAIS LIOFILIZADAS
 Porque são Riquíssimos em 
     Vitaminas, Minerais, Aminoácidos..
 Porque aumentam a imunidade
 Porque ajudam prevenir e aliviar:  
       ⚫  Cansaço  Físico ⚫ Cansaço Mental 
       ⚫ Ansiedade ⚫ Fadiga ⚫  Dores ⚫ Stress 

Estamos Afi liando
- Distribuidores atacadistas - Revendedores varejistas 

Agendar Entrevista A.P.N.

https://jornalzonasul.com.br/creci-volta-a-considerar-sede-em-imovel-na-av-indianopolis/
https://jornalzonasul.com.br/creci-volta-a-considerar-sede-em-imovel-na-av-indianopolis/
https://jornalzonasul.com.br/happy-hour-em-pizza-bar-explora-todos-os-sentidos-da-clientela/
https://jornalzonasul.com.br/jabaquara-perde-regina-joaquim/
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...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511963138187&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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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

São Paulo tem recorde de novos casos de Covid desde início da pandemia

• 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

Será uma abelha, um rádio ou 
uma panela de pressão? 

Estas são apenas 
três das muitas des-
crições que ouvimos 
diariamente quando 
o assunto é ZUMBIDO.

É importante saber 
que o zumbido não 
é uma doença, e sim 
um  sintoma no qual o 
paciente tem a sen-
sação da percepção 
de um som sem haver 
uma fonte física ou 
causa externa identi-
fi cável, causando um 
enorme desconforto 
e atrapalhando o co-
tidiano.

Indivíduos com zum-
bido relatam proble-
mas para dormir; ne-
cessidade de evitar 
situações ruidosas; di-
fi culdade de concen-
tração; Além da expe-
riência de desespero, 
frustração, irritação, 
depressão, medo e 
preocupação.

Diante disto, mui-
tos pacientes che-
gam preocupados 
em nosso consultório 
pois acreditam ser um 
problema grave, ou a 
possibilidade de esta-

rem “ouvindo coisas”, 
alguns chegam a dizer 
“será que estou fi can-
do maluco?”. Calma! 
Não é nada disso! A 
verdade é que este 
som percebido é real, 
e tudo acontece em 
nosso córtex auditivo - 
Existem muitas explica-
ções relacionadas a 
fi siologia do zumbido 
e como tudo aconte-
ce, mas deixaremos 
este assunto comple-
xo para uma conversa 
pessoal.

Neste momento é 
importante você sa-
ber que cerca de 15% 
da população mun-
dial, sendo em maioria 
idosos (33% deles) são 
diagnosticados com 
zumbido, isso porque 
uma das principais 
causas do zumbido é 
a perda auditiva, e. 
além desta, podemos 
destacar ainda: dia-
betes, problemas car-
diovasculares, acúmu-
lo de cera no ouvido, 
doenças do labirinto, 
problemas muscula-
res, hipotireoidismo e 

a exposição à sons 
intensos.

A pergunta é:
 O que fazer? 

Afi nal, Zumbido
tem cura?

O zumbido não tem 
cura, porém, com o 
avanço tecnológico e 
esforços em pesquisas, 
hoje em dia podemos 
afirmar que existem 
tratamentos eficazes 
e vemos diariamente 
em nosso consultório 
pacientes com relatos 
positivos em relação 
à diminuição da per-
cepção do zumbido. 

É preciso buscar 
ajuda de um especia-
lista, pois esta história 
de que você precisa 
se acostumar com o 
zumbido já saiu de 
moda! 

Saiba que existe um 
protocolo específico 
para avaliação do 
zumbido e o uso do 
aparelho auditivo com 
o recurso “gerador 
de som” tem propor-
cionado mudanças 
importantes no com-
portamento auditivo 

O que é, o que é? Um barulhinho que está sempre lá...

- 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

das pessoas acometi-
das com este sintoma, 
além de uma melhor 
qualidade de vida, 
social e emocional.

AGENDE UMA 
AVALIAÇÃO!

Fonoaudólogas 
ALESSANDRA HERRERA

DIANE MICHIUTI

A Pandemia não só não 
acabou como está em um de 
seus momentos mais críticos. 
De acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde, o recorde 
de casos de COVID 19 em São 
Paulo foi batido essa semana. 

F o r a m  c o n f i r m a d a s 
268.997 infecções confir-
madas até dia 27 de janeiro. 
Faltando quatro dias para 
terminar o mês, já são quase 
7 mil novos casos a mais que 
em agosto, que havia regis-
trado 262.038 novos casos e 
até então era o mês de maior 
número de infectados.

Desde a segunda semana 
de janeiro, a média móvel 

de sete dias de novos óbitos 
ultrapassa 200 mortes por 
dia. Este patamar é similar ao 
verifi cado entre junho e agos-
to, meses de pico da primeira 
onda da pandemia. o maior de 
toda a pandemia.

No total, desde os primei-
ros registros da COVID-19 em 
SP, já ocorreram 52.170 óbitos 
e 1.731.294 casos confi rmados 
do novo coronavírus. Entre o 
total de casos diagnosticados 
de COVID-19, 1.488.343 pesso-
as estão recuperadas, sendo 
que 176.111 foram internadas 
e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos 
leitos de UTI são de 70,7% na 

Grande São Paulo e 70,9% no 
Estado. O número de pacien-
tes internados é de 13.260, 
sendo 7.303 em enfermaria e 
5.957 em unidades de terapia 
intensiva, conforme dados 
das 10h30 desta quarta-feira.

Hoje, os 645 municípios 
têm pelo menos uma pessoa 
infectada, sendo 618 com um 
ou mais óbitos. A relação de 
casos e óbitos confirmados 
por cidade, junto com o perfi l, 
pode ser consultada também 
em: www.saopaulo.sp.gov.br/
coronavirus

Vacinação
Enquanto isso, a vacina-

ção segue a passos lentos. A 

previsão inicial de começar a 
imunização em idosos acima 
de 70 anos em 8 de fevereiro 
foi descartada e o Governo 
nem dá previsão mais.

Informa apenas que, neste 
primeiro momento, profis-
sionais de saúde, idosos com 
mais de 60 anos e pessoas 
com defi ciência com mais de 
18 anos vivendo em institui-
ções de longa permanência, 
indígenas aldeados e quilom-
bolas receberão as doses, 
com o apoio de equipes da 
atenção primária do SUS, 
segundo as estratégias ade-
quadas ao cenário local. 

O Governo se limita a di-

zer que a inclusão de novos 
grupos populacionais será 
norteada pelo PNI (Programa 
Nacional de Imunizações), do 
Ministério da Saúde. Mas, em 
alguns estados do país, como 
Pernambuco e Rio de Janeiro, 
a vacinação de idosos já teve 
início.

Na próxima semana, é es-
perada a chegada de insumos 
para a produção de mais vaci-
nas, mas é difícil prever o iní-
cio do atendimento a outros 
grupos, já que nem mesmo to-
dos os profi ssionais da saúde 
no Estado foram atendidos. 

O Governo de São Paulo 
ainda aponta que a campa-

nha de imunização contra 
a COVID-19 em São Paulo é 
desenvolvida segundo a dis-
ponibilidade das remessas do 
órgão federal. 

Ou seja, à medida que o 
Ministério da Saúde viabilizar 
mais doses, as novas etapas 
do cronograma e públicos-
-alvo da campanha de vacina-
ção contra a COVID-19 serão 
divulgadas pelo Governo de 
São Paulo.

 O “Vacinômetro” dispo-
nível no portal do Governo 
de São Paulo, atualizada na 
quinta-feira, 28, mostrava que 
pouco mais de 300 mil doses 
foram aplicadas até agora. 

https://jornalzonasul.com.br/com-tantas-marcas-de-aparelhos-auditivos-como-escolher-o-melhor-para-mim-2/
https://jornalzonasul.com.br/sao-paulo-tem-recorde-de-novos-casos-de-covid-desde-inicio-da-pandemia/
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Os parques e clubes espor-
tivos municipais são conside-
rados como oásis por muita 
gente durante a quarentena. 
Praticar atividades físicas, 
ter contato com a natureza 
e o ar livre, sair um pouco de 
casa é essencial. Mas, com o 
crescimento dos índices de 
contágio, internações e mor-
tes, o estado voltou para Fase 
Vermelha durante a noite e fi -
nais de semana e Fase Laranja 
durante os dias de semana. 

Isso significa que os par-
ques só podem abrir por 8 
horas diárias. A Prefeitura 
de São Paulo definiu que a 
abertura vai acontecer de 
8h às 16h, mas vale ressaltar 
que nos dois próximos fi nais 
de semana, pelo menos, não 
estarão abertos. 

Diferente da quarentena 
anterior, entretanto, todos os 
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•TURISMO E LAZER

Parques e clubes têm horário restrito

Vendo Apto 3 dorms
Choice Panamby

Morumbi - Preço Baixo - Venda Rápida 
Apto mobiliado no PANAMBY, próx. Portal, Colégio Porto Seguro 
e Parque Burle Marx, c/ 73m² + depósito no subsolo c/ 7m² e 2 
vagas cobertas.São 2 dorms c/ uma suíte (originalmente eram  

3 dorms), Sl estar, sala de jantar, cozinha aberta, área de 
serviço, bar, 1 wc e sacada integrada à sala de jantar. Sistema 
de so e ar condicionado. Lazer completo. Condomínio: R$ 870

(11) 9 8277-5269
Com Fábio

Comunicado
AVISO DE VENDA DE IMÓVEIS 

O sr. João Salomé da Silva coloca À VENDA 
os imóveis de sua propriedade, 

na Rua Baltazar Gomes Azevedo, 
números 168, 170, 182.

PELO VALOR DE 1.800.000,00.
Eventuais inquilinos manifestarem, 

no PRAZO DE 30 (trinta) dias, 
o seu interesse

INFORMAÇÕES:
011 91146-2277

Vendo Casa 3 dorms
Mirandópolis

Direto com a proprietária 
3 dorms (1 suite com varanda), 7m de frente por 30m de fundo, 
2 salas amplas, com elevador, quintal com edícula, jardins, gar 

Rua dos Jacintos, 298 - Mirandópolis
Região do metrô Praça da Árvore, rua tranquila e arborizada

Valor R$ 1.390.000
 

(11) 9 8354-0674

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?

Monte seu pacote

(11) 2577-0009
contato@cozywork.com.br

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

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 

parques estão abertos. Tanto 
os maiores e mais frequenta-
dos, como Ibirapuera, Aclima-
ção, Independência, quanto 
os menores, de bairros, estão 
abertos: Chuvisco, Lina e Pau-
lo Raia, Casa Modernista...

Já os clubes municipais-
têm horário diferente.  

Os Centros Esportivos vão 
estar abertos para caminha-
das e corridas leves, das 6h 
às 14h. A prática de esportes 
coletivos está proibida.  Na 

fase laranja, os equipamentos 
podem ficar abertos no má-
ximo oito horas por dia, com 
40% de sua capacidade total.

 Os Clubes da Comunidade 
também poderão funcionar 
no máximo oito horas por dia, 
sendo obrigatório o fecha-
mento às 20h.  A ocupação 
segue as regras dos Centros 
Esportivos.

A Secretaria Municipal de 
Esportes lembra que os Cen-
tros Esportivos Mooca, Santa-
na, Tietê, Santo Amaro e Barra 
Funda permanecem fechados 
ao público. Os equipamentos 
são atualmente utilizados pela 
Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social (Smads) no acolhimento 
de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

https://jornalzonasul.com.br/parques-e-clubes-tem-horario-restrito/
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=551155558659&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelas%20ofertas%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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=5511982775269&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20e%20gostaria%20de%20saber%20do%20apartamento...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511911462277&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20e%20gostaria%20de%20saber%20sobre%20o%20im%C3%B3vel%20a%20venda...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511983540674&text=Ol%C3%A1%20vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...

