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O Governo do Estado 
anunciou a volta à Fase 
Vermelha temporária, ou 
seja, apenas por um pe-
ríodo de seis dias. Todo 
o comércio não essencial 

deverá fechar por um pe-
ríodo de seis dias - entre os 
dias 25 e 27 de dezembro 
e depois entre os dias 1 
e 3 de janeiro de 2021. O 
objetivo é fazer com que 

a população se recolha 
nessas datas e reduza a 
circulação de pessoas no 
comércio. O Governo não 
explicou por que o comér-
cio poderá abrir nos dias 

28, 29 e 30 e 31 de dezem-
bro. Só poderão abrir ser-
viços essenciais (padarias, 
açougues, supermercados, 
farmácias) e não há proi-
bições para serviços de 

hotelaria e nem jogos de 
futebol devem ser suspen-
sos. Uma nova reclassifi-
cação do plano para todo 
o Estado será estudada a 
partir do dia 4, com aná-

lise do número de novos 
casos, e anunciada no dia 
7 de janeiro. É possível que 
o Estado regrida par aa 
fase Laranja ou até mes-
mo Vermelha. P����� 4

Advogado explica como
funciona a terceirização 
da assessoria jurídica
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Procurando algum pas-
seio para fazer com as 
crianças, que siga proto-
colos de segurança e, de 
preferência, ao ar livre? 
Que tal ir fazer uma vi-
sita ao Zoológico ou ao 
Zoo Safári, onde o pas-

seio é feito dentro do 
carro? Os ingressos es-
tão com desconto nesse 
mês de dezembro, até dia 
31. Vale destacar que os 
parques estarão abertos 
nas vésperas de Natal 
e Ano Novo.  P����� 4

Visitas ao zoológico estão 
mais baratas até dia 31/12

Comércio fechará por seis dias
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Cachorrodrómo do Largo 
Nossa Senhora Aparecida é 
revitalizado e reaberto

Foto: Instituto Butantan

Os vereadores da Ca-
pital estão discutindo em 
algumas sessões a situa-
ção de vendedores am-
bulantes do Jabaquara 
que atuam junto à estação 
terminal de metrô. Os 
trabalhadores procuraram 
o apoio de vereadores 
porque estão trabalhan-

do sem renovação dos 
Termos de Permissão de 
Uso (TPU). A informa-
ção foi confirmada por 
representantes da Sub-
prefeitura, que afirmam 
que os TPUs foram re-
vogados há mais de dez 
anos e prometem pensar 
em soluções.  P����� 6

Ambulantes do 
Jabaquara são 
alvo de debate

Que esse Natal toque
o coração de cada um de nós, 
para que possamos manter 
fortes nossos sentimentos de 
amor e solidariedade.

São os votos da equipeSão os votos da equipe
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•CONSUMIDOR

O Procon-SP observou um 
aumento nas demandas sobre 
crédito consignado no último 
mês de novembro. O principal 
problema reclamado pelos 
consumidores, que é cobrança 
indevida, apresentou elevação 
expressiva: na comparação en-
tre os meses de novembro de 
2019 e de 2020, essas reclama-
ções tiveram uma alta de 887%: 
829 queixas este ano contra 84 
no ano passado.

As reclamações contra cré-
dito consignado em geral tive-
ram 2.290 registros de janeiro 
a novembro do ano passado, 
no mesmo período deste ano 
foram 5.426, o que representa 
um crescimento de 137%.

É fundamental  que, ao 
constatar um desconto em seu 
benefício referente a um em-
préstimo que não contratou, 
o consumidor reclame no Pro-
con-SP. Deve ainda questionar 
a instituição fi nanceira que está 
fazendo os descontos e tentar 
contato com a ouvidoria do 
INSS (site: inss.gov.br/ouvidoria 
ou telefone 135).

Medida Provisória 1.006
A Medida Provisória 1.006 

de 1º de outubro de 2020, vá-
lida até o final deste ano, au-
mentou a margem de crédito 
consignado dos aposentados 
e pensionistas do Regime Geral 
de Previdência Social duran-

Denúncias de cobrança indevida 
em crédito consignado são recorde

te o período da pandemia. O 
comprometimento da renda 
previdenciária com emprésti-
mo pessoal consignado passou 
de 30% para 40%, dos quais 5% 
especifi camente para o cartão 
de crédito.

Orientações ao contratar
Importante estar atento às 

ligações que oferecem crédito 
e não informar dados pessoais, 
nem bancários. Também não 
se deve entregar o cartão de 
banco/benefi ciário ou qualquer 
documento para desconheci-
dos ou terceiros.

Antes de contratar, é re-
comendável verificar no site 
do INSS a rede de bancos e 
fi nanceiras credenciados para 
esse tipo de crédito e pesquisar 
as melhores taxas e condições; 
além disso, é preciso refl etir so-
bre o impacto que o valor das 
parcelas causará no orçamento.

Para obter o crédito consig-
nado não é necessário contra-
tar outro produto ou serviço do 
banco ou financeira que está 
oferecendo o empréstimo; essa 
prática é chamada de venda ca-
sada e, de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor, é 
considerada abusiva.

O banco deve fornecer in-
formações prévias e adequadas 
sobre: valor total financiado 
com e sem juros; taxa mensal 
e anual de juros; acréscimos 
remuneratórios, moratórios e 
tributários e o valor, quantida-
de e periodicidade das presta-
ções. Todos estes dados devem 
constar do contrato, assim 
como a identifi cação e assina-
tura das partes. Uma via deste 
documento deve sempre ser 
entregue ao consumidor.

Fonte: Procon-SP

•ARTIGO

Por Thiago Massicano*

A Assessoria Jurídica é um 
assunto que vem ganhando 
espaço entre a maioria dos 
empresários de todos os se-
tores e hoje vamos tratar das 
principais vantagens de se 
ter uma assessoria terceiri-
zada, ou seja, um escritório 
dedicado aos seus interesses 
em tempo integral nos mais 
diversos desafi os jurídicos. Se 
antes ter um departamento 
ou escritório de advocacia 
para tratar dos assuntos  e 
questões de forma preventi-
va já era uma vantagem com 
grandes benefícios, hoje com 
as mudanças ocorridas com 
a Pandemia, essa relação é 
essencial para evitar prejuí-
zos financeiros e processos 
judiciais.

Como funciona
As empresas se utilizam 

de várias estratégias para se 
manterem à frente no merca-
do competitivo que vivemos, 
bem como para ter conforto e 
efi cácia na gestão de seu tra-
balho. Muitas delas investem 
em Marketing, facilities, sus-
tentabilidade, implementação 
de compliance e contratação 
de uma assessoria contábil. 

Nesse âmbito, a assesso-
ria jurídica empresarial vem 
proporcionar ao empresário 
auxílio e solução de proble-

Terceirização da assessoria jurídica

mas nas questões de con-
sultas e orientações cotidia-
nas, oferecendo subsídios 
ao empresário, análises de 
riscos contratuais, revisões 
de procedimentos tributários, 
riscos jurídicos, análise e ela-
boração de contratos, defe-
sas administrativas e judiciais 
e segurança jurídica em todos 
os processos.

Vantagens
Contando com apoio ju-

rídico, a empresa terá a sua 
disposição uma banca jurídi-
ca, ou seja, advogados espe-
cializados que apresentarão 
cenários e análises detalha-
dos que cada decisão poderá 
acarretar à empresa.

Isso irá gerar ao empresá-
rio maior segurança e rapidez 
na tomada de decisões e uma 
grande economia de recursos. 
Além de contar com apoio e 
atuação em procedimentos 
internos da empresa, como 
processos trabalhistas, dí-
vidas de impostos, dívidas 
bancárias entre outras áreas.

Outra grande vantagem é 
poder contar com uma banca 
jurídica, ou seja, vários ad-
vogados especializados em 
áreas diferentes concentra-
dos em um único contrato, 
atendendo o empresário nas 
diferentes áreas do âmbito 
jurídico. Isso também resulta 
em uma enorme economia 
a rapidez, pois a empresa 
não precisa fi car contratando 
advogados diferentes para 
cada caso. 

Quando terceirizar
Muitas relações jurídicas 

estão apresentando proble-
mas com as várias mudanças 
normativas criadas pela Pan-
demia. Em todas as esferas 
jurídicas (trabalhista, impos-
tos, contratos, bancárias e 
consumidor) tem surgido 
necessidades e soluções para 
demandas que antes não 
eram tão comuns. São direi-
tos, leis, normas e deveres 
sendo regulamentados para 
este período e é importantís-
simo a interpretação correta 
dessas leis e normas.

Por isso mesmo, esse é o 
momento ideal para empre-
sas que ainda não possuem 
uma assessoria pensem no 
assunto, já que os descumpri-
mentos de contratos, inadim-
plências, renegociações e 
acordos cresceram muito em 
2020 e o ideal é que sempre 
tenha acompanhamento ju-
rídico.

Lembrando que uma em-
presa muito bem assesso-
rada por um escritório de 
advocacia está muito menos 
suscetível a riscos e prejuízos 
financeiros, pois conta com 
um apoio para tomada de 
decisões com maior potencial 
assertivo.

*Thiago Massicano é 
especialista em direito em-
presarial e sócio-fundador 

da Massicano Advoga-
dos. Acompanhe outros 
artigos sobre Direito em 
www.massicano.adv.br

 ➢➢➢➢➢ Comparecer:
Rua Felix Guilhem, 927

Lapa de Baixo
Segunda a sexta,

das 10h  às 14h 

Agregado - Placa Vermelha ANTT

CONTRATACONTRATA
MOTORISTA 

Documentos obrigatórios: CNH, 
RG, CRV, comprovante de residência
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•URBANISMO

Mais um “cachorródro-
mo” da região de Vila Mariana 
foi recuperado. Na área de 
subprefeitura, que de acordo 
com pesquisas é uma das que 
mais concentra famílias com 
animais de estimação em casa, 
há onze espaços, no total, de 
uso livre para cachorros pela 
população. 

Agora, foi a vez do cachor-
ródromo da Praça Nossa Se-
nhora Aparecida, em Moema, 
conhecido como Parcão Zeus. 
Foram investidos R$ 49.658,05 
por meio de uma emenda par-
lamentar para requalifi cação 
total da área.

O espaço foi ampliado e 
ganhou brinquedos novos 
para os pets. O alambrado do 
entorno foi substituído por 
um mais alto, com 1 metro 
de altura, para segurança dos 
bichos e também das pessoas 
que frequentam a praça. 

“Essa era uma demanda 
dos moradores de Moema 
que frequentam a praça. Criar 
espaços exclusivos para ca-
chorros melhora a convivência 
entre os usuários da praça. 
Os bichos podem fi car soltos 
sem colocar em risco quem 
tem medo de cachorro, por 
exemplo”, diz o subprefeito 
Diogo Soares.

Os outros espaços exclu-
sivos para uso dos cães fi cam 
em diferentes bairros na área 
da subprefeitura:

- Praça Antonio Borges de 
Almeida (Chácara Klabin) 

- Praça Cidade de Milão (ao 
lado do Ibirapuera) 

- Praça Rosa Alves da Silva 
(Vila Mariana) 

- Praça Giordano Bruno 
(Chácara Klabin)

Subprefeitura V. Mariana requalifi ca 
Parcão Zeus, no Largo de Moema

- Praça Pereira Coutinho 
(Vila Nova Conceição) 

- Praça São Francisco da 
Glória (Jardim da Glória) 

- Praça Alexandre Cabanel 
(Saúde) 

- Praça Coronel Fernandes 
de Lima (Moema) 

- Praça Ayrton Senna (Mo-
delódromo do Ibirapuera) 

- Praça Prof. Mário Autuori 
(Saúde)

Frequentar os espaços 
para cães é grátis, porém há 
algumas regras a serem se-
guidas:

-  Recolha as fezes dos seus 
animais e jogue no lixo

- Ao circular pela praça fora 
do espaço confi nado, os ani-
mais devem obrigatoriamente 
estar com guia e coleira

- Mantenha vacinas em dia
- Leve água para os pets

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

EVITE
AGLOMERAÇÕES.
PROTEJA-SE!

A Prefeitura de São Paulo está fazendo um alerta muito importante a toda população. 

A pandemia do novo coronavírus NÃO ACABOU! Precisamos continuar seguindo todos 

os protocolos de segurança. Para quem precisa sair de casa, o uso da máscara é 

obrigatório. Máscara salva vidas! É importante manter a distância das outras pessoas 

e evitar qualquer tipo de aglomeração. Mantenha as mãos sempre limpas, lavando 

com água e sabão ou usando álcool em gel. Se você é jovem, redobre esses cuidados. 

Evite contrair o vírus e infectar outras pessoas sem saber. Ainda não vencemos o novo 

coronavírus. Continue se cuidando e protegendo quem você ama! A cidade de São 

Paulo continua em quarentena. Saiba mais em: prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

MÁSCARA SALVA VIDAS!
LAVE SEMPRE AS MÃOS.
EVITE AGLOMERAÇÕES.
MANTENHA O DISTANCIAMENTO SOCIAL.

→ Recursos de multas de trânsito
→ Lei seca
→ Suspensão e cassação de CNH
→ Regularização direta
→ Regularização judicial
→ Segunda via de CNH e emissão de PID
→ Consultoria de Trânsito
→ Gestão de Frota Empresarial

Multas de
trânsito

(11) 9.4854.9504
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5511948549504&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20da%20TransConsultoria%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20e%20gostaria%20de...
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JÁ ESTAMOS  ACEITANDO
ENCOMENDAS

CEIA COMPLETA

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista

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

(inteiro  + ou - 7kg)   

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

(molho pimentão e 6 batatas)

- Peru  Sadia:     R$ 59, 80kg

( + ou - 5kg)

- Chester Perdigão:    R$ 59, 80kg

- Lombo:                                R$ 79, 00kg

( + ou - 2kg)

- Tender:                  R$ 98,00kg

(+ ou - 1kg)

- Copa Lombo:                     R$ 79,00kg

(recheado)

- Frango Inteiro:            R$ 49,80kg

- Leitão:                            R$ 120,00kg

(+ ou - 5kg)

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

GUARNIÇÕES
- Salada de Batatas:          R$ 28,00

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

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

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

- Vinagrete (P):             R$ 13,00

- Vinagrete (G):               R$ 23,00

- Beringela:                       R$ 15,00

- Salpicão:                        R$ 30,00

- Batata Vinagrete:                     R$ 20,00

- Arroz Branco:                       R$ 25,00

- Arroz a Grega:           R$30,00

- Arroz Carreteiro:                 R$ 35,00

- Salada:                    R$ 25,00

- Farofa:                      R$ 16,00

Estamos abertos: terça a domingo, das 17h30 às 22h

Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Reservas e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas

•TURISMO E LAZER

Governo determina fechamento
do comércio por seis dias

Entre os dias 25 e 27 de 
dezembro e 1 e 3 de janeiro 
de 2021, todo comércio não 
essencial está proibido de abrir 
as portas - exceto para serviços 
de delivery. O atendimento pre-
sencial está proibido em shop-
pings, lojas, concessionárias, 
escritórios, bares, restaurantes, 
academias, salões de beleza e 
estabelecimentos de eventos 
culturais. Farmácias, mercados, 
padarias, postos de combustí-
veis, lavanderias e serviços de 
hotelaria estão liberados.

Nos demais dias, todo o es-
tado continua na fase amarela, 
a terceira das cinco estipuladas 
pelo Plano SP. A exceção é a 
região de Presidente Prudente, 
com 45 municípios que retor-
nam de forma extraordinária 
para a fase vermelha a partir 
do dia 25 e permanecem até 
a próxima reclassificação em 
janeiro. A taxa de ocupação 
de UTIs (Unidades de Terapia 
Intensiva) para COVID-19 na re-
gião de Prudente está em 83,1%. 

As novas restrições foram 
anunciadas ontem pelo Gover-
no do Estado em entrevista 
coletiva. De férias por dez dias, 
o governador João Doria não 
participou do encontro, que 
dessa vez foi promovido no 
Instituto Butantã. 

O Governo confirmou as 
novas restrições à atividade 
econômica não essencial para 
frear o avanço da pandemia 
nas próximas semanas. Todas 
as regiões do estado estão em 
alerta devido à evolução de 
casos, internações e mortes em 
decorrência da COVID-19.

Segundo o secretário de 
Estado da Saúde, Jean Go-
rinchteyn, e a secretária de 
Desenvolvimento Econômico, 

Patrícia Ellen, as normas mais 
rígidas foram definidas após 
reuniões entre autoridades do 
Governo do Estado e médicos 
do Centro de Contingência do 
coronavírus. Além do regresso 
momentâneo à Fase Vermelha,  
etapa mais restritiva de con-
trole da pandemia, foi ainda 
informado que nenhuma região 
deverá retornar à fase verde – a 
penúltima na escala de abran-
damento – durante o mês de 
janeiro. Uma nova entrevista 
coletiva foi marcada para o dia 
7 de janeiro - inicialmente, o 
governo havia anuncaido que 
a reclassifi cação do Plano São 
Paulo aconteceria no dia 4. Há 
uma expectativa de que a Fase 
Vermelha possa ser retoma-
da de forma mais prolongada 
nessa data. 

“Precisamos do apoio dos 
municípios. Apoio dos Pre-
feitos, Secretários de Saúde, 
assim como da própria popula-
ção, até as vacinas chegarem. 
Está bem perto. Vamos imuni-
zar e proteger os brasileiros”, 
declarou o Secretário, Jean 
Gorinchteyn. “O uso de más-
caras, além do distanciamen-
to entre as pessoas e evitar 
aglomerações é imperioso”, 
acrescentou.

Reclassifi cação
 Como novos Prefeitos assu-

mem os cargos no primeiro dia 

de 2021, o Governo do Estado 
fará reuniões a partir do dia 4 
para apresentação do Plano SP. 
A iniciativa visa a garantir que 
as medidas restritivas sejam 
cumpridas em parceria com 
os municípios. As autoridades 
estaduais lembram que todas 
as prefeituras têm autonomia 
para ampliar o rol de restrições 
previstas no Plano SP.

Números
De acordo com dados da 

Secretaria da Saúde, a taxa 
estadual de ocupação de UTIs 
atualmente é de 61,9%, com au-
mento para 67% na Grande São 
Paulo. São 4.775 internados na 
rede estadual em leitos de UTI 
e outros 6.215 em enfermarias – 
os dados se referem tanto a ca-
sos suspeitos como pacientes 
confi rmados com coronavírus.

São Paulo já registrou 1,39 
milhão de contaminados des-
de o início da pandemia, com 
45.395 mortes até agora. No 
Brasil, os casos confirmados 
ultrapassam 7,26 milhões, com 
pouco mais de 187 mil mortes 
em decorrência da COVID-19.

A apresentação detalhada 
sobre as medidas anunciadas 
nesta terça pelo Governo de 
São Paulo para o enfrentamen-
to à pandemia está disponível 
na página https://issuu.com/
governosp/docs/20201222_co-
letiva_v3. 

Bares e restaurantes continuam 
proibidos de servir bebida após 20h

O Governo de São Paulo 
obteve decisão favorável no 
STF (Supremo Tribunal Federal) 
para que a venda de bebidas al-
coólicas em bares, restaurantes 
e lojas de conveniência após as 
20h continue proibida. A medida 
havia sido anunciada no  dia 11 
como forma de coibir aglome-
rações em espaços públicos e 
conter a alta nos casos de coro-
navírus no Estado, mas recursos 
na Justiça haviam interrompido, 
em caráter liminar, a decisão. 

Os bares têm que encerrar o 
atendimento presencial às 20h, 
enquanto restaurantes e lojas 
de conveniência em períme-
tro urbano só poderão vender 
bebidas alcoólicas até as 20h e 
deverão fechar às 22h.

Já o comércio em geral e 
shoppings retomam o expe-
diente de 12 horas diárias com 
fechamento às 22h, como forma 

de evitar aglomerações. 
“São essas as medidas que 

serão tomadas e iniciadas a 
partir da 0h do dia 12 e terão a 
duração de 30 dias, prorrogá-
veis seguindo os índices da pan-
demia”, declarou o Secretário 
de Estado de Saúde, Jean Gorin-
chteyn. “Temos a necessidade 
não só de reforçar o sistema de 
saúde, mas também adotando 
medidas emergenciais e tendo 
a possibilidade de uma vigilância 
que nos garanta a segurança da 
população”, acrescentou.

A capacidade de público em 
bares e restaurantes está limi-
tada a 40% em cada estabeleci-
mento. A permanência de clien-
tes em pé está proibida, e cada 
mesa pode ter, no máximo, 
seis pessoas. O distanciamento 
mínimo entre as mesas deve ser 
de 1,5 metro, com aferição de 
temperatura e acesso a álcool 

em gel nos acessos aos estabe-
lecimentos.

Nas lojas de conveniência, os 
clientes podem permanecer em 
pé, mas devem seguir as demais 
normas e horários dos restau-
rantes. A limitação de venda 
de bebida alcoólica às 20h vale 
tanto para o consumo nas lojas 
como para viagem. A medida é 
necessária para coibir aglomera-
ções nas imediações das lojas e 
outros locais públicos.

As restrições foram defini-
das devido à mudança de perfi l 
etário na demanda por leitos 
hospitalares de COVID-19. Nas 
últimas três semanas, os adultos 
jovens, com idade entre 30 e 50 
anos, passaram a ser maioria 
na demanda por internações. 
Os jovens com idade entre 20 
e 39 anos representam 40% dos 
novos casos confi rmados e 3,6% 
das mortes por COVID-19.

Zoológico tem ingressos mais 
baratos até 31 de dezembro

O ano foi difícil e, para 
crianças e adolescentes, 
teve ainda o isolamento, 
ausência de atividades 
de lazer e socialização. O 
Jornal São Paulo Zona Sul 
passa a indicar algumas 
atividades e roteiros para 
fazer com as crianças 
nesse período de férias 
escolares. 

 Uma boa alternativa 
para quem quer fazer um 
passeio ao ar livre com 
a família é ir ao Zoológi-
co, que está com a  Cam-
panha “Natal no Zoo”, 
desde dia 12 de dezem-
bro. Há descontos nos 
valores de ingressos até 
o fi nal do ano (31.12.2020) 
para quem visitar o parque. 
É importante reforçar que a 
ação contempla somente o 
Zoológico de São Paulo, de 
segunda a domingo, inclusive 
feriados, com valores especiais 
de bilheteria descritos a seguir. 
Vale lembrar que crianças até 
5 anos de idade e pessoas com 
defi ciências têm acesso gratui-
to de forma permanente.

A redução de valor faz o 
ingresso para visitantes a par-
tir de 12 anos de R$ 55,00 para 
R$ 40,00. O ingresso de  6 a 
12 anos foi R$ 25,00 para R$ 
20,00.

A localização privilegiada 
do Zoológico, inserido em 
um importante fragmento de 
Mata Atlântica na cidade de 
São Paulo – o PEFI (Parque 
Estadual das Fontes do Ipiran-
ga) oferece aos visitantes a 

oportunidade de contemplar 
a natureza, a beleza da fau-
na que ocorre naturalmente 
neste remanescente fl orestal 
urbano e a diversidade dos 
animais que vivem no parque.

Além disso, logo após a 
bilheteria principal do Zooló-
gico, estará exposto o presé-
pio feito de juta e materiais 
recicláveis confeccionado pela 
artista plástica, Sueli Herrera e 
gentilmente emprestado pelos 
Frades Franciscanos do Santu-
ário e Convento São Francisco, 
transmitindo uma mensagem 
de paz, união e esperança aos 
visitantes.

Para oferecer um ambiente 
seguro aos visitantes diante do 
cenário de pandemia, a insti-
tuição adotou regras especiais 
de funcionamento em cumpri-
mento ao Protocolo Sanitário, 

que estabelece proce-
dimentos operacionais 
implementados na dinâ-
mica dos parques – Zo-
ológico e Zoo Safári, a 
fi m de minimizar o risco 
de contágio do novo 
coronavírus.

É importante salien-
tar que apenas a área 
aberta de visitação do 
Zoológico está disponí-
vel para circulação do 
público, que compre-
ende 59.756,62 metros 
quadrados. Os espaços 
fechados, tais como as 
exposições educativas, 
permanecem sem rece-
ber visitantes.

Horários 
O Zoológico de São Paulo 

Segunda a sexta-feira: das 10h 
às 16h Sábados, domingos, 
feriados e emendas: 9h às 16h 
Fechamento da bilheteria: 15h. 

O Zoo Safári Segunda a 
sexta-feira: das 10h às 16h Sá-
bados, domingos e feriados: 
10h às 16h Fechamento da 
bilheteria: 15h

Os parques estarão fun-
cionando normalmente nas 
vésperas (24 e 31 de dezem-
bro) e nos feriados de Natal 
e Ano Novo (25 de dezembro 
e 1º de janeiro de 2021). Os 
parques estão com protocolo 
sanitário - é preciso usar más-
caras na visita e há álcool em 
gel, tapetes com sanitizantes 
e outros cuidados a serem 
seguidos durante o passeio. 
Confi ra detalhes no site www.
zoologico.com.br

Foto: Paulo Gil/Zoo

•CORONAVÍRUS
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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

Podologia
Curso de Pós Graduação seleciona pacientes
interessados em fazer implantes dentários

“Implantes dentários são 
o que há de melhor para 
resolver a perda de dentes, 
hoje. São o que mais se 
aproxima do dente natural 
de uma pessoa”, diz o dr. 
Danilo Racy, especialista em 
Implantodontia. 

Ele afirma que, quando 
os implantes chegaram ao 
mercado, eram inacessíveis 
à maioria da população, 
mas que hoje essa situação 
mudou. Além dos avaços 
científi co-tecnológicos, que 
reduzem os custos, ampliam 
a produção e popularizam, 
portanto, os implantes, há 
ainda outras possibilidades 
para garantir um implante 

de qualidade sem um valor 
muito alto. 

“Somos um Centro de 
Pós-Graduação de Dentistas 
com experiência na área de 
Implantes Dentários, que tem 
por fi nalidade ajudar a popu-
lação de nossa cidade”, rela-
ta. “Oferecemos implantes 
de alto nível e última geração, 
com custeio praticamente 
restrito ao material usado”, 
conclui. 

Há mais de quinze anos na 
Vila Mariana, Dr. Danilo Racy 
explica que esse tipo de aten-
dimento garante oportunida-
de de repor dentes perdidos, 
ou substituir pontes móveis, 

dentaduras ou próteses mal 
adaptadas por dentes fi xos, 
ou dentaduras abotoadas.

“Os dentes são importan-
tes para a mastigação, fala 
e estética facial. Sua perda 
pode acarretar difi culdades 
físicas e até psicológicas e 
sociais/’, diz.

Na primeira fase do tra-
tamento, é recolocada a raiz 
que foi perdida, por meio do 
implante. “Depois de três ou 
quatro meses, é iniciada a 
segunda fase, com colocação 
das coroas ou próteses presas 
nestes implantes.

A colocação dos implantes 
é através de pequenas cirur-

gias, simples, sem dor, de 
modo que ninguém deixará 
de realizar seus afazeres no 
dia seguinte à colocação, 
nem fi cará sem seus dentes 
provisórios”, conclui.

O curso e Pós Gradução 
de Implantodontia está pres-
tes a ser retomado, mas já 
é possível antecipar a ava-
liação, que é realizada em 
horário individual exclusivo, 
agendado e com espaça-
mento. Ligue e se informe 
pelos telefones (11) 3277-
2706 ou 3341-0304, em ho-
rário comercial, com Rose ou 
Márcia. Ou pelo WhatsApp 
(11) 9 5571-6331.

Criação de Centro Cultural em Saúde
na Vila Clementino está atrasada

Confi ra a nota:
As obras da reforma da 

Biblioteca do Campus São 
Paulo, futuro Centro Cultural 
em Saúde da Unifesp, que 
contam com recursos capta-
dos pela Lei Rouanet, estão 
em andamento, representan-
do um grande avanço para a 
instituição e para sociedade. 

A obra havia sido suspen-
sa, temporariamente e de 
forma planejada, no fi nal de 
março, devido à pandemia e à 
necessidade de garantirmos o 
cumprimento dos protocolos 
para seu enfrentamento, ago-
ra bem estabelecidos, visando 
à preservação da saúde dos 
servidores da instituição e dos 
trabalhadores da empresa 
contratada. 

Nesse período, foi conclu-
ída a transferência do mobili-
ário e da equipe da biblioteca 
para outros imóveis do cam-
pus, de forma que as obras, 
retomadas em agosto, estão 

sendo executadas com segu-
rança.

A iniciativa de utilização 
da Lei Rouanet é inédita na 
história da Unifesp e foi plane-
jada e obtida por ação de sua 
Pró-Reitoria de Planejamento. 

A Fundação de Apoio à 
Unifesp - FapUnifesp assumiu 
a interveniência, e a captação 
é coordenada por Grupo de 
Trabalho que conta com a par-
ticipação de representantes 
do Campus São Paulo, Escola 
Paulista de Medicina, Escola 
Paulista de Enfermagem, Rei-
toria e FapUnifesp. 

O GT de captação desen-
volve um trabalho integrado e 
dedicado, continua empenha-
do na busca por novas cap-
tações e as perspectivas são 
promissoras, o que permitirá 
um ritmo acelerado em 2021.

Direção do Campus 
São Paulo -  Pró-Reitoria 

de Planejamento- Dire-
ção da FapUnifesp!

PROMOÇÕES 

PRORROGADAS!

ATÉ 28/12/2020

A antiga Biblioteca de Re-
ferência Médica da Unifesp 
(Bireme), um dos mais impor-
tantes acervos de medicina do 
hemisfério sul, vai ser trans-
formada em Centro Cultural 
em Saúde. Depois da reforma, 
dará espaço não apenas ao 
acervo de livros e revistas 
(com quase um milhão de 
títulos), mas a ambientes de 
exposição e divulgação cien-
tífi ca, novas áreas de consulta 
e estudo, um auditório, café 
e livraria, tornando-se um 
Centro Cultural com objetivo 
de fomentar o interesse e o 
debate nos temas de saúde e 
bem-estar da população. 

O local também irá abrigar 
acervos como os do Centro 
de História e Filosofi a das Ci-
ências da Saúde (CEHFI) e do 
Projeto Xingu, além de ativida-
des do recém-criado Instituto 
de Estudos Avançados e Con-
vergentes da Unifesp (IEAC).

A reforma incluirá todas 
as infraestruturas para clima-
tização adequada, proteção 
contra incêndios e acessibi-
lidades, com modernização 
completa da rede elétrica e 
de computadores.

A obra tem valor contrata-
do de R$ 14,5 milhões de reais, 
e a captação em 2018 atingiu 
R$ 4,1 milhões, com previsão 
de valor igual ou superior para 
2019. O cronograma para a 
execução das atividades era 
de 12 meses, mas a pandemia 
atrasou os planos - a obra foi 
interrompida em março.

Essa semana, a Unifesp 
divulgou nota explicando que 
os trabalhos foram retoma-
dos em agosto e indicando o 
atual andamento.

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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De forma virtual, a Comis-
são Extraordinária de Direitos 
Humanos e Cidadania da Câ-
mara Municipal de São Paulo 
se reuniu na sexta passada, 
18, para dar continuidade à 
discussão que envolve vende-
dores ambulantes da região 
do Jabaquara. O encontro, in-
termediado pelo presidente da 
Comissão, vereador Eduardo 
Suplicy (PT), busca soluções 
para regularizar a situação dos 
trabalhadores.

Na reunião anterior, em 11 
de dezembro, o tema foi trata-
do pela Comissão. Represen-
tantes da categoria relatam 
que alguns ambulantes que 
atuam no bolsão chamado 
de gradil Pão de Açúcar, no 
Jabaquara, estão proibidos de 
trabalhar. Eles alegam que não 
conseguiram a regularização 
do TPU (Termo de Permissão 
de Uso).

Presidente da Comissão
Na abertura da reunião, 

o vereador Eduardo Suplicy 
cobrou soluções para resolver 
o problema relatado pelos 
trabalhadores. “A partir dos 
depoimentos colocados na 
semana passada, quais são as 
instruções que a Subprefeitura 
do Jabaquara tem para regula-
rizar a permanência dos vende-
dores ambulantes na região?”.

Integrante da Comissão, 
a vereadora Juliana Cardoso 
(PT) também pediu medidas 
práticas para resolver o im-
passe com os trabalhadores 
ambulantes. “A gente já tinha 
feito um relatório do que es-

Vereadores debatem situação 
de ambulantes do Jabaquara

tava se passando e a escuta 
de todos os ambulantes junto 
com a Subprefeitura. Hoje, eu 
queria que a gente pudesse 
pensar na estratégia, junto 
com todos os atores aqui, 
para dar algum passo. Por 
exemplo, quais são as ações 
que a Prefeitura precisa dos 
ambulantes para que a gente 
consiga resolver”.

O coordenador de Plane-
jamento e Desenvolvimento 
Urbano da Subprefeitura do 
Jabaquara, Rui Roberto Lemos 
de Almeida, explicou que os 
vendedores ambulantes da 
região estão sem a licença 
para trabalhar há aproxima-
damente 10 anos. “Para que 
nós tenhamos uma solução, é 
preciso ser mais abrangente, 
deve ser para toda a cidade. Os 
ambulantes, ou ex-permissio-
nários que estamos analisando 
nessa questão (Jabaquara), 
não têm a TPU. Eles estão des-
de 2009 e 2011 sem a devida 
licença para comercializar”.

Rui disse ainda que busca 
alternativas para solucionar 
o problema. “Que haja uma 

saída legal, uma legislação que 
possa nos acolher, solucionar 
esse caso específi co e os de-
mais casos no município de 
São Paulo”.

O assessor jurídico da Sub-
prefeitura do Jabaquara, Wal-
ter Souza, também participou 
da reunião. “Na nossa visão, 
da Subprefeitura, a gente en-
tende que não há mais espaço 
jurídico para manter os am-
bulantes que tiveram as suas 
TPUs revogadas lá em 2009 e 
2011. Que hoje a gente possa 
pensar em uma solução, inde-
pendentemente de quem vai 
construir uma saída para este 
impasse, desde que a gente 
não ofenda as legislações que 
são impostas ao gestor públi-
co”.

Em nome do Centro Gaspar 
Garcia de Direitos Humanos, 
Benedito Barbosa questio-
nou a Prefeitura de São Paulo 
sobre a medida de proibir 
o trabalho dos vendedores. 
De acordo com ele, os am-
bulantes conseguiram uma 
autorização para trabalhar, 
em 2019, por meio do progra-

ma municipal “Tô Legal”, que 
trata do uso do espaço público 
para o comércio e a prestação 
de serviços.

“Houve uma autorização 
para eles trabalharem, e de-
pois um cancelamento. A Sub-
prefeitura já tinha dado a so-
lução para o problema, só que 
depois ela resolveu cancelar a 
autorização. Até agora a gente 
não conseguiu entender, por-
que os vendedores já tinham 
conseguido a permissão den-
tro do programa Tô Legal”, 
disse Benedito.

O advogado do Centro Gas-
par Garcia de Direitos Huma-
nos¸ André Alcântara, deu uma 
sugestão durante a reunião. 
“O requerimento que eu gos-
taria de fazer é que a Comissão 
dos Direitos Humanos pedisse 
todos os processos adminis-
trativos dos ambulantes do 
Jabaquara, para ver quem 
eram os fi scais da época, qual 
a motivação que cada um teve, 
os recursos apresentados e 
toda a documentação”.

(Fonte:
Câmara Municipal)

Rodízio de veículos 
não será suspenso 
nesse fi nal de ano

Seguindo as recomenda-
ções das autoridades de saúde 
do município, a Prefeitura de 
São Paulo decidiu manter o 
funcionamento normal do Ro-
dízio Municipal de Veículos no 
período de Natal, Ano Novo e 
durante o mês de janeiro. Em 
outros anos, o rodízio costu-
mava ser suspenso no período 
de festas de fi m de ano e nas 
férias de janeiro.

Conforme o decreto mu-
nicipal que criou o Rodízio 
Municipal de Veículos, ele não 
é válido apenas em feriados e 
fi ns de semana. Dessa forma, 
o rodízio estará suspenso nos 
dias 25/12 (Natal) e 1º/1 (Confra-
ternização Universal), as duas 
próximas sextas-feiras. 

Além do rodízio, também 
continuam valendo normal-
mente o rodízio de placas para 

veículos pesados (caminhões) 
e as demais restrições: Zona 
de Máxima Restrição à Circula-
ção de Caminhões (ZMRC) e a 
Zona de Máxima Restrição ao 
Fretamento (ZMRF). 

Durante o rodízio os ve-
ículos ficam impedidos de 
circular no Centro Expandido, 
incluindo as vias que delimi-
tam o chamado Mini Anel Vi-
ário, formado pelas marginais 
Tietê e Pinheiros, avenidas 
dos Bandeirantes e Afonso 
D´Esccragnole Taunay, Com-
plexo Viário Maria Maluf, ave-
nidas Tancredo Neves e Juntas 
Provisórias, Viaduto Grande 
São Paulo e avenidas Profes-
sor Luís Inácio de Anhaia Melo 
e Salim Farah Maluf. A res-
trição é válida somente de 
segunda a sexta-feira, exceto 
feriados.

Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.

PABX: (11) 5072-2020
WhatsApp: (11) 5072-2020; 
                  
CNPJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713-704-6

DIRETOR ADMINISTRATIVO
Wagner Luiz D´angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTB 23.403

Distribuído gratuitamente
às sextas feiras em dezenas de
bairros dos distritos oficiais de
Saúde, Jabaquara, Vila Mariana,
Cursino e Ipiranga. Distribuição também 
em meios digitais da edição eletrônica.

O jornal S. Paulo Zona Sul não admite 
a publicação total ou parcial de suas 
matérias, para qualquer fim, sem prévia 
autorização documentada.

As matérias assinadas e / ou em quadro 
caracterizam artigos ou publicidade, e não 
necessariamente expressam a opnião 
deste jornal

Impressão: Gráfica OESP

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
www.instagram.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twiter: @spzonasul

https://jornalzonasul.com.br/vereadores-debatem-situacao-de-ambulantes-do-jabaquara/
https://jornalzonasul.com.br/rodizio-de-veiculos-nao-sera-suspenso-nesse-final-de-ano/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977000395&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...

