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Yakissoba ou chop suey? O 
queridinho da comida oriental 
tem fãs incondicionais
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Começa vacinação para 
quem tem mais de 80 anos

Ciclofaixa na Luís Góis divide opiniões
Houve apresentações 

em audiências públicas, 
discussões, apresenta-
ções de projeto desde 
2019. Quando aprovada, 
foi divulgada no Plano Ci-
cloviário da cidade para a 
Subprefeitura da Vila Ma-
riana. Mas, ainda assim, só 
quando a implantação da 
ciclofaixa Luís Góis come-
çou a ser feita é que surgiu 
a polêmica. Alguns comer-
ciantes e moradores da via 
estão reclamando, sob os 
argumentos de que a via é 
muito movimentada, tem 
ladeiras e a ciclofaixa será 
subutilizada. Os defenso-
res dizem que é preciso 
criar conexões na cidade, 
entre as ciclovias e ciclofai-
xas já existentes, e apon-
tam que os comerciantes 
deveriam aproveitar para 
atrair consumidores ci-
clistas com a chegada da 
nova estrutura. Página 4

A Prefeitura antecipou 
em dois dias o início da 
campanha de vacinação 
para pessoas com idade 
entre 80 e 84 anos, que co-

meça nesse sábado, 27, em 
sistema de drive-thru nos 
cinco postos principais da 
cidade (Pacaembu, Arena 
Corinthians, Autódromo 

de Interlagos, Centro de 
Exposições do Anhembi e 
Igreja Boas Novas), além 
de 82 AMAS. Nas UBSs 
começa dia 1.  Página 5

Veja ofertas na página 5
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Confira dicas da fonoaudióloga 
Alessandra Herrera sobre 
perda auditiva e uso de aparelhos
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Futuro terá menor geração de resíduos
É comum ver crianças de-

senvolvendo atividades escola-
res que valorizam a reciclagem 
e o reaproveitamento de mate-
riais. Transformar uma garrafa 
pet em um brinquedo ou porta 
coisas é parte do processo de 
valorização do meio ambiente 
que os educadores estimulam 
em sala de aula. 

Assim, é de se esperar que 
os adultos de um futuro breve 
entendam mais a importância 
da reciclagem para evitar a ex-
tração de novos recursos para 
a produção de itens cotidianos.

Mas, o que mais podemos 
ensinar às crianças e aos ado-
lescentes para que se tornem 
adultos que protejam o meio 
ambiente, mantenham a cidade 
limpa, reduzam a geração de 
resíduos e o consumo de ener-
gia e recursos naturais?

Teoria e Prática
Há uma diferença entre o 

que estudantes aprendem na 
sala de aula e o que praticam 
em seu cotidiano e essa distân-
cia precisa ser reduzida.

“Os mais jovens tendem a 
ter a preocupação ambiental, 
que está muito presente na 
agenda das escolas, mas que 
ainda precisa estar mais conec-
tada com os hábitos diários das 
famílias e da sociedade como 
um todo”, avalia Denise Con-
selheiro, gerente de educação 
do Akatu.

Assim, não basta falar da 
importância em reciclar se não 
houver a separação correta e 
constante em casa. 

Jovens, por exemplo, podem 
ser responsabilizados pela se-
paração e limpeza básica dos 
recicláveis cotidianamente em 
casa, bem como seu descarte 
no dia e horário corretos em 
que a coleta seletiva é feita na 
rua. Nas zonas sul e leste da 
capital, o serviço é prestado 
pela concessionária Ecourbis 

Ambiental e, para saber a data, 
basta acessar: www.ecourbis.
com.br/coleta/index.html. A 
ferramenta disponível no site é 
de uso bastante simples, espe-
cialmente para os jovens.

Se não houver coleta seletiva 
na porta, é possível também 
descobrir pontos de entrega vo-
luntária no bairro ou conhecer 
as cooperativas de catadores.

No site Recicla Sampa, tam-
bém é possível encontrar en-
dereços para descarte correto 
de todos os tipos de materiais: 
www.reciclasampa.com.br/
pontos-de-coleta.

Para escolas
Inegavelmente, a constante 

participação das escolas, inse-
rindo a questão ambiental e a 
geração de resíduos no conte-
údo de diferentes disciplinas é 
sempre interessante.

Mesmo em tempos de pan-
demia e com aulas virtuais, 
há muito material disponível 
para professores e instituições 
de ensino. 

O próprio Instituto Akatu 
disponibiliza um vasto material 
pela plataforma Edukatu. Tem 
até itens para envio por Whats
App. e outras ferramentas para 
envolvimento de crianças e 
jovens no conteúdo. 

Outras informações sobre o 
programa podem ser obtidas 
no site edukatu.org.br.

Organização
e limpeza

Desde criança, ter noções 
de importância da organização 
do próprio quarto e limpeza 
vai fazer diferença na questão 
ambiental. 

Não basta saber que é proi-
bido descartar lixo pelas ruas. 
Ter livros e brinquedos orga-
nizados, por exemplo, garante 
que a criança aprenda a valori-
zar cada item e perceba, tam-
bém, quando é o momento de 

fazer uma doação ou descarte.
Manter hábitos de limpeza 

do quarto e higiene pessoal 
também garantem visão am-
pla sobre a saúde individual e 
coletiva. 

A recente pandemia de Co-
vid 19 e muitas outras doenças 
podem ser resultado de de-
sequilíbrios ambientais ou de 
atitudes que comprometem a 
limpeza de um ambiente - do 
ácaro presente na poeira, pas-
sando pela água acumulada 
que cria larvas de mosquitos 
vetores de doenças ou da su-
jeira em quintais que atrai es-
corpiões, ratos e outros animais 
sinantrópicos que transmitem 
várias doenças. 

Tecnologia
Outra constatação sobre 

crianças e jovens é de que edu-
cação inclui não exagerar em 
presentes e brinquedos que 
muitas vezes acabam subuti-
lizados ou abandonados em 
muito pouco tempo. 

O mesmo vale para roupas, 
sapatos, livros e outros objetos 
em excesso. Pais e familiares 
têm, ainda, outros desa� os na 
atualidade.

Os eletrônicos já vinham 
tomando a atenção na infância 
e na juventude. Agora, a pan-
demia ressaltou essa tendência 
e a atenção dos adultos precisa 
ser ainda maior. 

O uso de dispositivos ele-
trônicos  pode representar 
economia de materiais e con-
sumo - afinal, dentro de um 
computador, tablet ou celular, 
há livros, jogos, apostilas, brin-
quedos e muita interação com 
colegas. 

Mas vale destacar que o lixo 
eletrônico é um dos principais 
desa� os do presente e do futuro 
da humanidade. 

Não ter cautela no manuseio 
desses itens ou mesmo deman-
dar trocas frequentes por conta 

de “novidades” lançadas são 
atitudes que comprometem 
o meio ambiente em vários 
aspectos. No processo de pro-
dução, são gastos muitos re-
cursos naturais. Para produzir 
um smartphone, estima-se que 
são gastos quase 13 mil litros 
de água. Para um carro, são 
necessários nada menos que 
400 mil litros!

Na moda, a situação é pare-
cida: são gastos 10 mil litros de 
água para produzir uma única 
calça jeans!  

Depois, o descarte desses 
itens traz novas preocupa-
ções, pois raramente é possível 
reaproveitá-los em doações ou 
reciclar partes deles. Roupas 
por exemplo, geram muitos 
retalhos, material que tem di-
fícil reaproveitamento ou re-
ciclagem. 

Todos esses dados foram 
levantados pela consultoria 
ambiental internacional Tru-
cost  e podem ser encontrados 
em buscas pela internet.

Compartilhar
Quando se fala em crianças 

e jovens, há que se destacar 
dois pontos bastante positivos.

O primeiro deles é que a 
educação das recentes gerações 
já vem destacando muito a 

questão ambiental e desper-
tando a atenção dos jovens 
para a necessidade de cuidar da 
natureza e do planeta. 

O outro, muito em conse-
quência dessa educação mais 
globalizada, é que as novas 
gerações já demonstram ten-
dências de trocar a ideia de 
“comprar” pela proposta de 
“compartilhar”. 

A indústria automotiva no 
mundo está atenta não só à ne-
cessidade de encontrar fontes 
alternativas aos combustíveis 
fósseis, incentivando os carros 
elétricos em lugar dos atuais 
motores a combustão. Mas 
também indicando que os jo-
vens atuais preferem recorrer 
a aplicativos de transporte, 
opções em transporte público 
ou mesmo aluguel e compar-
tilhamento de carros, em lugar 
de comprar veículos. 

O mesmo vale para várias 
outras compras - há inúmeros 
aplicativos em que os consu-
midores trocam e emprestam 
itens, alugam temporariamente 
- de furadeiras a casas, de rou-
pas a computadores. 

O compartilhamento é uma 
tendência ainda em lavande-
rias, áreas de lazer de edifícios, 
escritórios (os famosos co-

working) e vários outros itens, 
reduzindo o consumo indivi-
dual e valorizando o coletivo. 

Economia
doméstica

Se educar signi� ca preparar 
para a vida, é essencial que 
crianças e jovens acompanhem 
o funcionamento de uma casa - 
das escolhas no supermercado, 
passando pela produção de 
comida até o descarte desses 
resíduos. 

Mesmo crianças pequenas 
têm capacidade de acompanhar 
as contas de água e energia para 
perceber o quanto tem sido 
gasto a cada mês e podem, por 
exemplo, encarar o desa� o de 
reduzir esse valor de um mês 
para outro, apagando luzes, 
evitando aparelhos ligados pela 
casa e reduzindo a duração dos 
banhos. 

Diminuir o consumo de 
carne, escolher frutas e legu-
mes “da época”, evitar o des-
perdício de comida são outras 
missões familiares que podem 
representar não apenas uma 
signi� cativa redução nos cus-
tos domésticos como também 
mais saúde, menos resíduos e 
mais preocupação com o meio 
ambiente. 

Quase 13 bilhões de máscaras serão descartadas no Brasil
O item que se tornou es-

sencial na vida de todos para 
diminuir o contágio pelo novo 
coronavírus também pode 
prejudicar o meio ambiente, 
caso seja descartado de forma 
incorreta. Após quase um ano 
de pandemia, estima-se que 
o Brasil possa descartar mais 
de 12,7 bilhões de máscaras de 
tecido, levando em conta que 
cada uma delas pode ser lavada 
até 30 vezes e que um brasileiro 
possui, em média, cinco delas.

Segundo o Instituto Akatu, 
o peso total de 12,7 bilhões de 
máscaras equivale a 4,7 mil 
elefantes africanos (o maior 
animal terrestre do planeta) 
ou a 7,9 mil ônibus urbanos. 
Em volume, essa quantidade 
de resíduos seria suficiente 

para preencher mais de 9 mil 
apartamentos de 50m² ou para 
encher 457 piscinas olímpicas.

A Sociedade Americana de 
Química estima que 129 bi-
lhões de máscaras e 65 bilhões 
de luvas são descartados por 
mês no mundo.

“Máscaras de pano, cirúr-
gicas ou descartáveis podem 
estar contaminadas e, mesmo 
após a higienização, reco-
menda-se o descarte no lixo 
comum. Este cuidado é muito 
importante: o ideal é descar-
tar todo tipo de máscara no 
lixo comum, não no lixo a 
ser reciclado, para evitarmos 
uma possível contaminação 
de coletores de lixo, garis e 
trabalhadores em cooperati-
vas de reciclagem”, destaca a 

coordenadora de conteúdos 
do Instituto Akatu, Larissa 
Kuroki.

“É importante lembrar: 
nunca jogue fora máscaras 
no chão ou na rua para não 
ocorrer possíveis contamina-
ções nem prejudicar o meio 
ambiente”, completa Larissa.

Para utilizar esse objeto 
da melhor maneira e ajudar 
a proteger o meio ambiente, 
o consumidor deve primeiro 
pensar na escolha do melhor 
material, passando pela lim-
peza, conservação, até chegar 
no descarte, instrui o instituto.

O destino de todas as más-
caras, sejam de pano, descartá-
vel ou hospitalar, é o mesmo: 
o lixo comum. Porém, antes de 
descartá-las, é preciso tomar 

alguns cuidados:
- Coloque as máscaras usa-

das em uma sacola e iden-
tifique que se trata de itens 
usados. Descarte na lixeira de 
resíduos orgânicos.

- Evite jogar máscaras em li-
xeiras na rua para impedir que 
catadores de resíduos sólidos 
tenham contato com materiais 
contaminados

- Não descarte máscaras 
junto com materiais destina-
dos à reciclagem.

- Se estiver na rua, descarte a 
máscara no lixo de um banhei-
ro ou deixe para jogar na lixei-
ra comum ao chegar em casa.

- Nunca descarte a másca-
ra na rua para evitar que ela 
acabe em rios e oceanos ou 
entupa bueiros. 

LIMPEZA URBANA

CRIANÇAS E JOVENS TÊM MAIS CONSCIÊNCIA SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM, MAS PRECISAM 
AMPLIAR NOÇÕES SOBRE CONSUMO RESPONSÁVEL 

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência 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 ob-
jetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

TODA MÁSCARA, SEJA DE PANO 
OU OUTRO MATERIAL, DEVE SER 
DESCARTADA NO LIXO COMUM, 
NUNCA NA COLETA SELETIVA
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AudioMAG Vila Clementino
Rua Leandro Dupret, 168

Tel.: (11) 5083-6539 
WhatsApp(11): 94197-4510

www.audiomag.com.br

•SAÚDE

Talvez você esteja passan-
do por aquele momento de 
decisão: será que devo mar-
car uma consulta com um fo-
noaudiólogo? Devo comprar 
o aparelho auditi vo? Será que 
ele é realmente necessário 
pra mim? 

Muitos pacientes, ao se 
depararem com a perda de 
audição, não aceitam bem 
essa necessidade e acabam 
criando uma barreira para a 
própria felicidade. Encarar 
essa necessidade como uma 
nova etapa de vida faz toda 
a diferença para se permiti r 
uma nova aventura. 

Afi nal, quando ati ngimos 
certa idade é inevitável que 
o organismo perca seu vigor 
e, aos poucos, a perda de 
audição vá se manifestando. 
Porém, mesmo sabendo que 
a surdez pode vir de manei-
ra natural, provocada pelo 
desgaste natural da vida, há 
quem relate a resistência 
que teve para dar o primeiro 
passo: marcar a consulta com 
um fonoaudiólogo.

A verdade é que conver-
sas, trabalho, lazer, reuniões 
de família, tarefas domésti ca, 
tudo acaba sendo afetado de 
maneira negati va pela perda 
de audição e, consequente-
mente, há uma desmoti vação 
para realizar qualquer tarefa. 
Acredite: este sentimento 
pode ser substi tuído através 
do uso dos aparelhos auditi -
vos, devolvendo a alegria de 
escutar e ter autonomia para 
fazer suas próprias ati vidades. 
É possível parti cipar de ati vi-
dades entre amigos e familia-
res com muita desenvoltura, 
ouvir música e dançar com os 
netos na sala de casa, assisti r 
a um fi lme na companhia de 
amigos, sem ensurdecê-los 
com o volume alto. 

Em nossa roti na diária nos 
deparamos com pacientes 
que chegam ao consultó-
rio conformados em ter de 
comprar e usar aparelhos 
auditi vos. Já outros chegam 
literalmente arrastados pelos 
seus familiares que estão 
enloquecidos com o volume 

da tv, cansados de repeti r as 
mesmas coisas, desgastados 
pelo esforço de falar mais 
alto. Apesar de toda essa 
dificuldade, na rotina, mui-
tos destes pacientes negam 
a necessidade do uso dos 
aparelhos e não aceitam ao 
menos realizar um teste, o 
que muitas vezes gera um 
desconforto ainda maior com 
seus familiares. 

Na AUDIOMAG, enten-
demos essas inseguranças 
e conduzimos este proces-
so de forma leve e realista, 
pois durante o teste ou início 
da adaptação é esperado o 
desconforto proveniente de 
não estarem acostumados 
e também da configuração 
do aparelho não estar 100% 
pronta. 

Todo esse processo deve 
ser gradati vo e, no tempo do 
paciente, de forma a não ge-
rar desconforto exacerbado. 

A primeira experiência 
com os aparelhos auditivos 
deve ser leve, não pode ser 
uma tortura, mas para isso 

ocorrer, o profissional deve 
ser bem escolhido e ter a pa-
ciência e apti dão para acolher 
este paciente. Acreditem, o 
benefí cio do aparelho audi-
ti vo a longo prazo devolve a 
autonomia e a qualidade de 
vida!

Reflita: embora a adap-
tação de alguns casos tenha 
sido desconfortável no início, 
a maior parte demonstrou 
estar mais satisfeita com o 
aparelho, reconhecendo que 
estar sem aparelho é muito 
pior. O processo inicial de 
adaptação pode ser traba-
lhoso, porém se for bem rea-
lizado e bem amparado pelo 
profissional, torna-se muito 
mais tranquilo e o uso se tor-
na muito fácil e confortável.

Ou seja, o aparelho audi-
ti vo pode ser aquilo que está 
faltando em sua vida. Que 
tal experimentar essa nova 
aventura e voltar a ouvir com 
qualidade? 

Conte conosco!!
FONOAUDIÓLOGA 

ALESSANDRA HERRERA

A experiência de usar aparelho auditivo
O que os usuários relatam de suas experiências individuais? 

Valeu realmente a pena o investimento?

https://jornalzonasul.com.br/a-experiencia-de-usar-aparelho-auditivo/
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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

•TRÂNSITO

Yakissoba: japonês ou chinês?
É difícil dizer a origem histó-

rica exata dos alimentos, mas 
teorias antigas apontam que o 
macarrão teria sido inventado 
na China e levado ao ocidente 
pelo explorador Marco Polo. 
Dúvida semelhante pode acon-
tecer com um tipo bem especí-
fi co de macarrão: o yakissoba. 

O nome é de origem japone-
sa, mas o prato vem do macar-
rão chop suey, que é uma ver-
são extremamente semelhante 
de origem chinesa. Talvez seja 
por isso que o yakissoba, mes-
mo com essa nomenclatura, 
seja mais comum nos restau-
rantes de insipiração chinesa. 

Ou, talvez seja por isso que 
o restaurante Sabor Oriental 
resolveu unir as duas culinárias 
em seu cardápio! Ou melhor... 
na verdade, o amplo cardápio 
do restaurante - que fica no 
Jabaquara e entrega por toda 
região vizinha - tenha também 
opções brasileiras, como o fi lé 

a parmegiana, e até havaiana, 
como os pokes, que são aque-
las tigelinhas que misturam 
vegetais, peixe, arroz, grãos, 
frutas, folhagens... 

Chinês
Os pratos chineses são en-

tregues naquele estilo já conhe-
cido: em boxes. O yakissoba da 
casa é certamente o prato mais 
pedido e a maioria dos clientes 

•GASTRONOMIA

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

Nova ciclofaixa na Rua Luís Góis 
gera polêmica na vizinhança

A VACINAÇÃO
COMEÇOU.
NÃO VAMOS
BAIXAR A GUARDA.
LAVE SEMPRE
AS MÃOS.

A vacinação começou na cidade de São Paulo.
Mas precisamos continuar respeitando os cuidados:
use máscara, higienize as mãos, evite aglomerações
e prefira atividades em casa.
Juntos, vamos deixar esta pandemia para trás.

• Use máscara
• Lave sempre as mãos
• Mantenha o distanciamento social
• Prefira atividades em casa prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

Em 2019, foram realizadas 
10 audiências públicas e 10 ofi -
cinas participativas em todas as 
regiões da cidade para definir 
as implantações e requalifica-
ções. Uma das decisões foi pela 
implantação de uma ciclofaixa 
na Rua Luís Góis, divisa de Mi-
randópolis e Vila Clementino. 
A pista ligaria a Avenida José 
Maria Whitaker à ciclofaixa da 
Alameda das Boninas que, por 
sua vez, se conecta à ciclovia 
do corredor formado pelas vias 
Av.Jabaquara/Rua Domingos 
de Moraes - desembocando na 
Paulista. 

Mas, agora que a ciclofaixa 
da Rua Luís Góis está em implan-
tação, conforme previsão do 
Plano Cicloviário, um intenso de-
bate está fomentando paixões 
nas redes sociais. Em grupos de 
bairros, moradores favoráveis 
e contrários à novidade têm 
apresentado seus argumentos. 

Os ciclistas e muitos mo-
radores favoráveis à proposta 
apontam como fatores positivos 
o fato de a bicicleta não ser po-
luente, ocupar pouco espaço e 
melhorar a saúde de quem opta 

por esse meio de transporte. 
Já alguns comerciantes e ou-

tros moradores criticam o fato 
de que a ciclovia vai eliminar 
vagas para estacionamento, o 
que prejudicaria a frequência 
aos estabelecimentos e compro-
meteria a segurança do tráfego 
local.  Apontam também que 
ciclovias em ladeiras como a Luís 
Góis não seriam atrativas e que 
teriam baixa movimentação, 
não justifi cando seu uso, além 
de criticar “falta de planejamen-
to” na defi nição da via.

Os defensores do uso , en-
tretanto, apontam não apenas 
que foram realizadas várias 
audiências públicas para deba-
ter a localização de ciclovias 
e ciclofaixas na cidade, como 
também o fato de que as pistas 
exclusivas pela bike têm seu uso 
ampliado conforme se popula-
rizam e criam novos caminhos 
seguros pela cidade. 

E ainda argumentam que  o 
comércio pode ser benefi ciado 
pela existência de uma ciclovia.
Além de facilitar o acesso das 
pessoas do próprio bairro por 
meio de transporte mais barato, 

garante que é o melhor da re-
gião. Tem diferentes versões 
- só legumes, com carne ou até 
com camarão - e é servido em 
três tamahos diferentes. 

No total, são mais de 60 
combinações para serem en-
tregues em boxes. Os tradicio-
nais são divididos pela metade: 
arroz chop suey acompanhado 
de alguma carne. Pode ser 
carne vermelha com legumes, 
com moyashi… Tem lombo 
empanado, frango acridoce, 
frango xadrez… Peça o car-
dápio!

Ou experimente o combo 
promocional: box grande, com 
dois rolinhos primavera e refri-
gerante 600ml só R$ 46,90. E 
ainda ganha banana caramela-
da de bônus! 

O Sabor Oriental abre todos 
os dias.  Fica na Rua Tapes, 576 
– Jardim Aeroporto. Telefone 
e WhatsApp para delivery: 
55589-4638.

acreditam que a clientela terá 
mais facilidade de estacionar 
usando as bikes do que quando 
vão de carro, já que muitas das 
vagas de estacionamento fi cam 
ocupadas o dia todo pelos mes-
mos veículos, muitos deles que 
apenas moram ou trabalham 
nas proximidades, nem mesmo 
seriam clientes. 

Segundo a CET, a ciclofaixa 
da Rua Luís Góis terá pista nos 
dois lados do corredor Jabaqua-
ra/Domingos de Morais, com 
um quilômetro de extensãoen-
tre a Ricardo Jafet e a Domin-
gos de Morais e 1,3 km entre a 
Domingos de Morais e a Av José 
Maria Whitaker.

A CET informou que a am-
pliação da malha tem como 
objetivo tornar a bicicleta uma 
alternativa de transporte viável, 
segura e saudável para toda a 
população e que o Plano Ciclo-
viário proporciona a integração 
da malha aos demais modais de 
transporte, como ônibus, trem 
e metrô. Nos próximos anos, a 
Prefeitura irá construir, nesta 
gestão, mais 300 km de ciclovias 
e ciclofaixas. O objetivo é apro-
ximar a malha cicloviária de São 
Paulo dos 1000 km de extensão.

https://jornalzonasul.com.br/yakissoba-japones-ou-chines/
https://jornalzonasul.com.br/nova-ciclofaixa-na-rua-luis-gois-gera-polemica-na-vizinhanca/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977000395&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=295099
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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

A Prefeitura antecipou em 
dois dias o início da vacinação 
dos idosos com idade entre 
80 e 84 anos e ainda anunciou 
a inclusão de funcionários da 
Assistência Social e autôno-
mos da saúde com mais de 55 
anos na campanha, a partir de 
1 de março. 

A estimativa é de que haja 
140 mil pessoas com idade 
entre 80 e 84 anos e que já 
podem ser imunizadas no sá-
bado, 27, nos postos de drive-
-thru e nas AMAS existentes 
na capital, das 8h às 17h. 

Quem preferir, pode espe-
rar para receber a vacina nas 
Unidades Básicas de Saúde. a 
partir de segunda, dia 1, das 
7h às 17h. Para encontrar o 

Prefeitura antecipa vacinação para pessoas 
com mais de 80 anos, a partir de sábado, 27

endereço do equipamento de 
saúde mais próximo da sua 
casa, acesse http://buscasau-
de.prefeitura.sp.gov.br/.

Vale destacar que algumas 
unidades básicas de saúde 
também atenderão, a partir 

de 1 de março, em sistema 
drive thru, das 8h às 17h

Profi ssionais de saúde
Também os 3.500 funcio-

nários que atuam na linha de 
frente nas ações da Secretaria 
Municipal de Assistência e De-

senvolvimento Social (SMA-
DS) com idosos e moradores 
em situação de rua poderão 
receber a primeira dose da va-
cina contra a Covid-19 a partir 
de segunda, 

 O mesmo acontece com 
os funcionários autônomos 
da Saúde com mais de 55 
anos. Entre eles estão médi-
cos, enfermeiros e técnicos 
auxiliares, nutricionistas, fi sio-
terapeutas, terapeutas ocupa-
cionais, biólogos, biomédicos, 
farmacêuticos e técnicos de 
farmácia, odontólogos, au-
xiliares e técnicos de saúde 
bucal, fonoaudiólogos, psi-
cólogos, assistentes sociais, 
profissionais de educação 
física e médicos veterinários.

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 
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Nos últimos dias, gerou 
muita ansiedade e confusão 
a notícia de que a Prefeitura 
utilizaria doses de sobra dos 
frascos abertos diariamente 
para imunizar qualquer pes-
soa acima de 18 anos. Depois, 
fi cou defi nido que deveriam 
ser vacinadas apenas pessoas 
acima de 60 anos.

Muitos idosos que ainda 
não estão nos grupos já agen-
dados, ou seja, com idade en-
tre 60 e 80 anos, passaram a 
buscar as unidades Básicas de 
Saúde para registrar interesse 
nas doses extras, que logo ga-
nharam o apelido de “xepa”. 

O Jornal São Paulo Zona 
Sul questionou a Secretaria 
Municipal de Saúde se essa 
busca pelas unidades de saú-

“Xepa”: interesse em sobras da vacina gera 
corrida às Unidades de Saúde em bairros

de por grupos de risco não 
seria desaconselhável no mo-
mento, já que pode causar fi -
las e aglomerações, aumentar 
a circulação dessa população 
pela cidade. E também se 
o cadastro no site vacinaja.
sp.gov.br não seria o sufi-
ciente para convocar nessas 

situações pontuais
A Secretaria informou que 

a eventual sobra de dose da 
vacina contra a Covid-19 no 
fi nal do dia em qualquer equi-
pamento de Saúde da capital 
prioriza os idosos acima de 
60 anos e os profi ssionais de 
Saúde, moradores da área de 
abrangência da Unidade. 

E complemetou que, para 
a organização, o Equipamen-
to deverá manter a lista de 
espera com os usuários ele-
gíveis em seu território com 
telefones para convocação 
deste público e/ou a popula-
ção pode também entrar em 
contato com a Unidade mais 
próxima de sua residência e 

deixar os seus dados pessoais. 
Nem sempre há doses exce-
dentes nas Unidades. 

Acrescenta que é impor-
tante esclarecer que a me-
dida segue as diretrizes do 
instrutivo da Coordenadoria 
de Vigilância em Saúde (CO-
VISA),  quando houver frasco 
de vacina aberto no fim do 
expediente, para que não haja 
qualquer desperdício de dose.

E fi nalizou explicando que, 
caso a UBS/Unidade tenha di-
fi culdade em destinar essas úl-
timas doses, deverá entrar em 
contato imediatamente com a 
Supervisão Técnica de Saúde 
de sua região, para apoio no 
direcionamento e utilização 
destas doses.Nenhuma dose 
viável deve ser desprezada.

Havia uma expectativa de 
que o Governo do Estado de 
São Paulo, que está fi nalizan-
do e entregando a produção 
de novas doses da Coronavac  
ao Ministério da Saúde, anun-
ciaria novas datas de vacina-
ção no Estado, especialmente 
para grupos de idosos acima 
de 75 anos. Mas, por enquan-
to o anúncio não ocorreu. 

https://jornalzonasul.com.br/prefeitura-antecipa-vacinacao-para-pessoas-com-mais-de-80-anos-a-partir-de-sabado-27/
https://jornalzonasul.com.br/xepa-interesse-em-sobras-da-vacina-gera-corrida-as-unidades-de-saude-em-bairros/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155558659&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelas%20ofertas%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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FÓRUM DAS ONG AIDS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 02.736.953/0001-4 

Balanço Patrimonial Folha:  1 

CNPJ: 02.736.953/0001-48 FORUM DAS ONG AIDS DO ESTADO DE SAO PAULO
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO PASSIVO
    DISPONIBILIDADE 359.011,52     CIRCULANTE 249.021,57

      DISPONIBILIDADES 122.993,03       OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 249.021,57

        *Numerários 760,80         *Fornecedores 228.097,37

          Caixa 760,80           Fornecedores 228.097,37

        *Outras Disponibilidades 122.232,23         *Impostos, Taxas, Contrib.,  Provisões 20.924,20

          Outras 13.675,50           Contribuições Previdenciárias a Recolher 2.775,45

          Banco do Brasil 100880/3 7.935,38           Pro Labore ou Serv Prestado a Pagar 18.148,75

          Banco do Brasil 7492 6 83.060,49

          Banco do Brasil 7035 1 ' 17.560,86     NÃO-CIRCULANTE 80.035,95

      CRÉDITOS 236.018,49       OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 80.035,95

        *Adiantamentos 236.018,49         *Outras Contas 80.035,95

          Adiantamentos a Fornecedores 236.018,49           Outras Contas 80.035,95

    NÃO CIRCULANTE 218.457,68     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 248.411,68

      REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 216.811,67       RESERVAS 248.411,68

        *(-) Outras Contas Retificadoras 216.811,67         *OUTRAS CONTAS 248.411,68

          CONTA 1008803 216.811,67           Lucros Acum.e/ou Saldo à Disp.Assembléia 248.411,68

      IMOBILIZADO 1.646,01

        *Bens móveis 1.646,01

          Computadores e Perifericos 1.646,01

TOTAL DO ATIVO: TOTAL DO PASSIVO:577.469,20 577.469,20

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$
577.469,20 (quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove Reais e vinte Centavos)

TC   CRC: 294405
IZAC LUIZ BRANDÃO

CONTABILISTA

AVENIDA FRANCESCO BIBIENA, N 184   - SAO PAULO - SP - 04187- - Fone: ()985516320
BRANDAO & LEMOS ASSESSORIA ADM
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Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$
577.469,20 (quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove Reais e vinte Centavos)

TC   CRC: 294405
IZAC LUIZ BRANDÃO

CONTABILISTA

AVENIDA FRANCESCO BIBIENA, N 184   - SAO PAULO - SP - 04187- - Fone: ()985516320
BRANDAO & LEMOS ASSESSORIA ADM

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

•ARTIGO - FINANÇAS

Todo mundo conhece al-
guém que ao longo da vida 
comprou imóveis e hoje vive 
exclusivamente do seu alu-
guel.  Esse é o tipo de investi-
mento preferido dos brasilei-
ros e por muitos anos foi sinô-
nimo de proteção e segurança.

Ao longo do tempo, entre-
tanto, as coisas foram fi cando 
mais difíceis e, apesar das con-
dições de pagamentos serem 
mais fáceis nos dias de hoje, os 
juros aumentaram bastante, o 
que tornou esse investimento 
cada vez menos rentável.

Mas, e se eu te disser que 
tem uma forma de ganhar alu-
guel todos os meses, sem ter 
que efetivamente comprar um 
imóvel, você acredita?

Pois bem, isso ocorre atra-
vés de um investimento cha-
mado Fundo Imobiliário.

Os Fundos Imobiliários fun-
cionam como um condomínio 
de investidores, que se reú-
nem para investir seu dinhei-
ro em conjunto no mercado 
imobiliário.

Na prática é como se divi-
disse um imóvel em pequenas 
partes, chamada de cotas, e 
vendesse essas cotas separa-
damente.

Cada cota desse fundo dá 
direito a uma parte do alu-
guel pago pelos inquilinos 
dos imóveis e assim, o inves-
tidor não precisa comprar 

É possível receber aluguel todo 
mês sem ser dono de um imóvel

o imóvel inteiro 
para ter direito 
ao recebimento 
do aluguel, bas-
ta ter uma única 
cota, que men-
salmente o valor 
proporcional dos 
aluguéis cai na 
sua conta.

O investidor 
t a m b é m  n ã o 
precisa se preo-
cupar com IPTU, 
reformas,  bu-
rocracia e nem 
mesmo achar in-
quilinos, existe um gestor que 
faz tudo isso para você.

Parece bom demais? Acre-
dite, ainda pode melhorar.

Diferentemente de um 
imóvel físico, quando você 
investe via fundos imobiliários 
você não precisa pagar o im-
posto referente aos aluguéis 
recebidos, ou seja, os rendi-
mentos são isentos.

E ainda, além dos ganhos 
mensais, você ganha com a 
possível valorização do imó-
vel do qual você possui cotas, 
caso você queira vendê-lo.

Para acessar os FIIs, como 
são carinhosamente chama-
dos pelos investidores, basta 
criar uma conta em uma cor-
retora e lançar uma ordem de 
compra.

Os fundos imobiliários são 

uma excelente opção para os 
iniciantes, uma vez que são 
menos voláteis que as ações 
e são mais fáceis de serem 
compreendidos.

Existem diversos tipos de 
fundos, desde escritórios na 
Faria Lima, até galpões logís-
ticos utilizados pelas grandes 
varejistas do comercio digital.

Você pode ser dono de par-
te dos melhores shoppings da 
sua cidade, assim como hotéis 
e agências bancárias.

Agora que você já os co-
nhece, que tal começar a se 
expor a esse tipo de investi-
mento que tanto cresce no 
Brasil?

Renan Freitas, CFEd®
(Certifi ed Financial Educator)

Siga em instagram.com/
focanoaporte

Por Renan Freitas*

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. 

https://jornalzonasul.com.br/e-possivel-receber-aluguel-todo-mes-sem-ser-dono-de-um-imovel/
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=5511964436634&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511985980774&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...

