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Por conta de pandemia, 
Plaza Sul cria drive-thru 
com marcas de Páscoa  
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Pátio de manobras do metrô 
começou a ser construído há 50 anos

Aulas presenciais voltam em abril

Em 1 de abril de 1971, o 
pátio de manobras do me-
trô Jabaquara começava 
a ser construído em um 
imenso terreno antes ocu-
pado apenas por chácaras. 
A construção da Linha Azul 
foi transfomadora para a 
região e acelerou ainda 
mais o processo de aden-
samento local. Conheça de-
talhes dessa história e mdo 
projeto urbanístico pionei-
ro desenvolvido na região 
naquela época.  Página 2
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Museu Lasar Segall cria 
roteiros temáticos para visitas 
educativas online
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O ritmo de internações 
diminuiu, mas o ritmo de 
novas infecções pelo co-
ronavírus em todo o Esta-
do ainda está acelerado, 
mas a Fase Emergencial 
não deve ser prolongada 
para além do dia 11 de 
abril. Em se mantendo 
essa previsão, a Prefei-
tura pauistana informou 
que as aulas presenciais, 
com até 35% dos alunos 
frequentando as escolas 
a cada dia, serão retoma-
das nas redes municipal 
e estadual. Escolas par-
ticulares também pode-
rão reabrir para alunos, 
mas a opção é de cada 
uam delas. A Prefeitura 
também informou que 
fará testes sorológicos 
em professores e profis-
sionais da rede mumici-
pal de ensino. Página 6
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•HISTÓRIA

Pátio do Jabaquara começou a ser construído há 50 anos
Há 50 anos, em 1°/04/1971, 

eram iniciadas as obras do Pá-
tio Jabaquara. Sua construção 
transformou radicalmente a 
paisagem da região. 

“O local era uma baixada 
ocupada por várias chácaras”, 
lembra o geólogo e ex-chefe 
do Departamento de Projeto 
Civil da Companhia do Metrô, 
Kenzo Hori, que trabalhou no 
projeto da obra.

 Admitido em 1968, Kenzo 
Hori, um dos primeiros fun-
cionários do Metrô, começou 
como analista de projetos e 
deixou a empresa em 1999, na 
condição de chefe do Departa-
mento de Projeto Civil.

Atualmente, 1.027 pessoas 
trabalham no Pátio Jabaquara, 
entre funcionários do Metrô e 
colaboradores terceirizados. 

O pátio ocupa uma área 
total de 330.000m², que conta 
com estacionamento para 52 
trens, ofi cinas de manutenção, 
uma gigantesca máquina para 
lavar as composições, edifi ca-
ções administrativas, almoxari-
fado  e a sede da universidade 
corporativa da Companhia.

O Jabaquara
A Chegada do metrô, no 

fi nal da década de 1960 e início 
da década de 1970, represen-
tou uma verdadeira revolução 
no Jabaquara e bairros próxi-
mos. Naquela época, impor-
tante lembrar, o metrô ainda 
era uma empresa munimcipal 
até 1979, quando foi assumi-

da pelo Governo do Estado. 
Atualmente, a Companhia do 
Metropolitano é uma empresa 
de economia mista. 

Mas, já nessa fase inicial de 
obras, entre 1968, quando foi 
fundada a empresa, até 1974, 
quando foi inaugurado o pri-
meiro ramal entre Jabaquara 
e Vila Mariana, o transporte 
subterrâneo rápido sempre 
gerou expectativas positivas 
na população. 

O bairro, que já estava em 
transformações  por conta 
do crescimento populacional, 
tornou-se alvo de grande in-
teresse, impulsionado pela 
facilidade de transporte que 
se avizinhava. 

No início da década de 
1970, com a criação da EMURB 
(Empresa Municipal de Urba-
nismo) foi  idealizado o projeto 
CURA - Comunidades Urbanas 
de Recuperação Acelerada 
para as duas pontas da pri-
meira linha do metrô, a Azul: 
Jabaquara e Santana. 

O projeto só se viabilizaria 
a partir de 1976, já com o me-
trô em funcionamento, mas 
mudou a cara do bairro: foram 
construídos equipamentos 
para garantir estrutura: foram 
inaugurados o Hospital Mu-
nicipal do Jabaquara (Arthur 
Ribeiro Saboya), o Centro Cul-
tural Jabaquara (atual Culturas 
Negras) e o Parque da Concei-
ção (Lina e Paulo Raia), entre 
outros. 

Atualmente, mais de mil pessoas trabalham no 
Pátio de Manobras do metrô no Jabaquara, que 

foi construído em área ocupada por chácaras

Fotos: Divulgação/Metrô
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•TRANSPORTE

O Governo do Estado de 
São Paulo conseguiu derrubar 
a liminar que suspendia o con-
trato de fabricação dos trens 
da Linha 17-Ouro do Metrô. O 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) autorizou a retomada da 
licitação que contempla o for-
necimento de equipamentos 
e a implantação de sistemas 
da linha, revertendo decisão 
liminar do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJSP) que ha-
via suspendido a licitação a 
pedido de consórcio que foi 
desclassifi cado na disputa por 
não preencher os requisitos 
do edital. 

Agora, o Metrô de São 
Paulo vai determinar que a 
empresa BYD reinicie a fabri-
cação de 14 trens para a Linha 
17-Ouro. O contrato do Metrô 
com a empresa também pre-
vê a instalação dos sistemas 
de controle e sinalização, das 
portas de plataforma e for-
necimento de equipamentos 
auxiliares para manutenção. 

Contrato para obras
Em dezembro de 2020, foi 

emitida a Ordem de Serviço 
para que a empresa Coesa 
Engenharia pudesse iniciar as 
atividades para o acabamen-
to da via e de sete estações. 
Além da conclusão da via, que 
está com 86% de execução 
concluída, também está no 
contrato o acabamento do 
Pátio Água Espraiada e das 
estações Aeroporto de Con-
gonhas, Jardim Aeroporto, 
Brooklin Paulista, Vereador 
José Diniz, Campo Belo, Vila 
Cordeiro e Chucri Zaidan. 

Linha Ouro: governo consegue 
derrubar liminar que suspendia 
contrato de fabricação dos trens

Os contratos atualmente 
em vigor na L17-Ouro - um 
para as obras civis e outro 
para a fabricação dos trens, 
sistemas e portas de plata-
forma - foram fechados após 
o Metrô rescindir o anterior, 
que apresentava injustifi cada 
redução do ritmo das obras 
da via e da fabricação dos 
trens. 

“Por determinação do go-
vernador João Doria, desde 
que assumimos essa gestão, 
em 2019, trabalhamos incan-
savelmente para retomar 
esses contratos e entregar 
aos moradores de São Paulo 
mais uma importante obra de 
mobilidade”, diz o secretário 
dos Transportes Metropolita-
nos, Alexandre Baldy. 

Sobre a Linha 17-Ouro
Ela será uma importan-

te ligação do Aeroporto de 
Congonhas com a malha de 
transporte sobre trilhos de 
São Paulo. Com 7,7 km e oito 
estações - sete em que as 
obras estão sendo retomadas, 
além da Morumbi, em fase 
fi nal de construção - a Linha 

17-Ouro terá integrações com 
a Linha 9-Esmeralda da CPTM 
na estação Morumbi e com 
a Linha 5-Lilás de metrô na 
estação Campo Belo. 

Prevista inicialmente para 
ser concluída até 2014, ano da 
Copa do Mundo Fifa de Fute-
bol no Brasil, a linha acabou 
sendo uma das mais proble-
máticas da história. Embora 
tenha anunciado que a cons-
trução sem necessidade de 
“tatuzão” fosse mais rápida 
e mais barata, na prática não 
foi o que aconteceu. 

Depois de sucessivos pro-
blemas na Justiça e desistên-
cia por parte das empresas 
vencedoras de licitações, a 
linha agora tem previsão de 
ser concluída só em 2023, ou 
seja, praticamente uma déca-
da de atraso. 

Sobre a extensão entre a 
estação Jabaquara e o Aero-
porto, não há qualquer previ-
são sequer de início do proje-
to, que também dependeria 
da execução de outro projeto 
urbanístico: a Operação Água 
Espraiada. 

Se todo mundo adoece
ao mesmo tempo,

o sistema de saúde não
dá conta.

Sabe o que acontece quando os cuidados contra a Covid-19 são deixados de lado,  
ainda mais em um momento tão grave da pandemia como agora? O sistema 
de saúde não dá conta! Manter os cuidados ajuda a salvar vidas. Não só a sua!  
Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

USE 
MÁSCARA

LAVE
AS MÃOS

EVITE
AGLOMERAÇÕES

FIQUE
EM CASA

Saiba mais.
Baixe o app
e-saúdeSP.
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https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=295099
https://www.instagram.com/cutcolorh/
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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

•CULTURA

• GASTRONOMIA

Plaza Sul monta drive-thru 
de Páscoa com várias marcas

Museu Lasar Segall mantém 
programa de visitas educativas

O Museu Lasar Segall, na 
Vila Mariana, permanece fe-
chado a visitas públicas por 
conta da pandemia. Porém, as 
atividades continuam aconte-
cendo nesse espaço cultural 
que sempre valorizou e prio-
rizou o contato e a interação 
entre visitantes e a arte, com 
foco no acervo do artista litu-
ano radicado no Brasil, Lasar 
Segall, que viveu no bairro até 
sua morte, na década de 1960.

Uma das atividades é o 
programa de visitas educativas 
agendadas, que tem como 
principal objetivo apresentar 
a grupos fechados o acervo 
do museu e estimular o con-
tato e a aproximação entre os 
diversos públicos e a obra de 
Lasar Segall. Em 2021, devido 
à pandemia da Covid-19, as 
visitas educativas agendadas 
acontecem, a princípio no for-
mato online, fazendo uso de 
plataformas digitais.

A Ação Educativa oferece 
aos grupos agendados duas 
possibilidades de experiência 
com o acervo do Museu Lasar 
Segall: Percursos Virtuais e 
Ateliê Experimental. Também 
é possível agendar visitas me-
diadas à exposição temporária 
online Arqueologia da Criação: 

especial. Pensando em facilitar 
o acesso a esses produtos, 
o drive-thru é um sistema al-
ternativo que atende às reco-
mendações de distanciamento 
social e segurança exigidas no 
atual cenário”, afi rma Tatiane 
Piza, gerente de marketing do 
shopping.  

Como funciona  
Ao chegar no drive-thru do 

Plaza Sul, o cliente localiza o 
espaço da sua marca preferida 
para visualizar e escolher o 
produto. Depois, faz o paga-

mento e já retira o item. Tudo 
muito prático, rápido e seguro 
– e sem sair do carro, pois um 
funcionário da loja, com más-
cara, faz a entrega do produto 
devidamente higienizado e 
sem contato físico.   

Serviço  
Drive-Thru de Páscoa do 

Plaza Sul Shopping  
Local: Estacionamento G2 - 

Valet Parking (acesso pela Rua 
Ribeiro Lacerda) 

Diariamente, das 12h às 18h 
- até 03/04 

Como forma de proporcio-
nar mais comodidade e pratici-
dade para os clientes que qui-
serem realizar suas compras 
de Páscoa em um único lugar, 
o Plaza Sul Shopping preparou 
um drive-thru especial. No 
período que antecede a data 
comemorativa, seis marcas 
do segmento de chocolate 
garantem atendimento segu-
ro e personalizado, em stan-
ds individuais disponíveis no 
estacionamento do shopping.  

 Participam dessa ação: 
Amor aos Pedaços, Cacau 
Show, Casa Bauducco, Com-
panhia do Chocolate, Kope-
nhagen e Lojas Americanas. 
Em pontos de exposição que 
preservam as distâncias míni-
mas recomendadas, o cliente 
escolhe os produtos sem sair 
do carro, realiza o pagamento 
e a retirada imediata de suas 
compras.  

“Não tem como ver a Pás-
coa chegando e não querer 
garantir delícias de chocolate 
para deixar a data ainda mais 

•ARTIGO

São muitas as dúvidas dos 
empresários quando o assun-
to é dívida tributária e o pa-
gamento de impostos para os 
governos Federal, Estadual e 
Municipal. Logo vem à mente 
uma série de interpretações 
do que fazer e, dependendo 
da decisão tomada, ela pode-
rá comprometer a sobrevida 
da empresa com protestos, 
retenção de bens, inserção do 
nome na Dívida Ativa, entre 
outras situações.

A primeira coisa a saber é 
que a cobrança da dívida tri-
butária é feita pela Lei 6.930, 
de 1980, e vale para as esferas 
Federal, Estadual e Munici-
pal. Ela estabelece regras e 
condições específi cas de uma 
Execução, diferente de uma 
cobrança comum de cheque, 
duplicata ou algum inadimple-
mento de cliente.

A seguir confira algumas 
dicas sobre as principais dú-
vidas a respeito deste tema:

Cobrança
A Execução Fiscal é muito 

morosa porque segue uma lei 
de 1980 e são várias as discus-
sões jurídicas e frentes com 
relação à cobrança.

Há várias correntes jurídi-
cas de rediscussão da dívida, 
além dos prazos que têm que 
ser computados corretamen-
te. Um dia a mais ou um dia a 
menos pode fazer a diferença 
entre Prescrição e Decadência 
do tributo, que automatica-
mente não pode ser cobrado 
pelo Estado.

Isso acontece na discussão 
da Execução Fiscal, discus-
sões judiciais de validade da 

Estou com impostos atrasados. E agora? 

cobrança da dívida fi scal. Para 
isso a parte tem que ser inti-
mada para oferecer defesa e 
para se defender daquele dé-
bito que está sendo cobrado. 
Só depois da citação é que co-
meçam as fases de penhoras 
e bloqueios de bens.

Penhora ou bloqueio
A penhora de conta e di-

nheiro é feita apenas pelo juiz 
e de forma online. Para bens 
móveis normalmente o Ofi cial 
de Justiça realiza a penhora, 
fazendo na sequência a avalia-
ção do bem para leilão.

Risco de crime 
Nesta fase, como também 

existe execução fiscal, há 
certo risco de crimes tribu-
tários envolvendo a situa-
ção. Caso o devedor tenha 
execução em andamento, 
qualquer venda de ativo que 
o coloque ao estado de in-
solvência é um crime e cha-

ma-se Fraude à Execução.
É importante a empresa 

administrar suas dívidas tri-
butárias de forma ordenada, 
estruturada e através de um 
profi ssional que seja especia-
lista no assunto. Normalmen-
te o empresário faz aquele 
montante de dívida e deixa 
todos os processos e dívidas 
à revelia, quando o mais sen-
sato seria rediscutir aquele 
determinado valor ou débito 
que está sendo cobrado..

Thiago Massicano, especia-
lista em Direito Empresarial 

e do Consumidor, é diretor 
da Massicano Advoga-

dos. Acompanhe outras
 informações sobre o 

Direito Empresarial e do 
Consumidor no 

site: www.massicano
advogados.com.br,

atualizado semanalmente

Por Thiago Massicano*

PEDIDOS: terça a domingo, das 17h30 às 22h

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

Uma imersão no acervo-ateliê 
de Rossini Perez, em cartaz 
desde 17/3 e que vai até 30/6. 
Ao realizar o agendamento, o 
responsável pelo grupo pode-
rá optar pela abordagem de 
acordo com sua preferência 
e disponibilidade de horários.

Percursos Virtuais
Esta possibilidade de visita 

mediada oferece percursos por 
quatro exposições online:

- Lasar Segall Processos – 
Reúne as obras mais represen-
tativas da produção do artista 
ao longo de sua trajetória. A 
seleção de obras percorre pe-
ríodos muito signifi cativos de 
seu processo criativo abran-
gendo sua participação no 
movimento expressionista, sua 
chamada fase brasileira e tam-
bém suas obras de temáticas 
sociais. Horários: terças às 15h, 

quartas e sextas às 10h.
O desenho de Lasar Segall 

– Apresenta uma seleção de 
obras – trabalhos assinados, 
estudos, exercícios acadêmi-
cos e anotações visuais – no 
intuito de evidenciar as diver-
sas formas de experimentação 
do artista. Horários: terças às 
15h, quartas e sextas às 10h.

Segall e o Brasil – Traz um 
panorama da obra de Segall 
com um enfoque especial 
daquilo que ficou conhecido 
como a “Fase Brasileira” do 
artista, sem deixar de lado o 
início de sua carreira, a infl uên-
cia impressionista e o envolvi-
mento com o expressionismo 
alemão. Horários disponíveis: 
terças às 15h, quartas e sextas 
às 10h.

Arqueologia da Criação: 
Uma imersão no acervo-ateliê 
de Rossini Perez – Parte da 
exposição temporária online 
retrospectiva do gravurista, 
pintor, desenhista e fotógrafo 
falecido em 2020, que poderá 
ser acessada até 30/6 no ende-
reço arqueologiadacriacao.org. 
Horários disponíveis: terças às 
15h, quartas e sextas às 10h.

A atividade é gratuita. Para 
agendar uma visita mediada 
acesse: bit.ly/3r8Ev0J.

https://jornalzonasul.com.br/estou-com-impostos-atrasados-e-agora/
https://jornalzonasul.com.br/museu-lasar-segall-mantem-programa-de-visitas-educativas/
https://jornalzonasul.com.br/plaza-sul-monta-drive-thru-de-pascoa-com-varias-marcas/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511985423449&text=Ol%C3%A1%2C%20vim%20pelo%20an%C3%BAncio%20do%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul%20e%20gostaria%20de%20saber...
https://www.gattofiga.com/cardapio
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Ebook gratuito traz 25 anos de história da Unifesp
Para fechar o ciclo de co-

memorações pelas duas dé-
cadas e meia da Universidade 
Federal de São Paulo, uma 
publicação digital sobre a traje-
tória da instituição foi lançada 
em 24 de março, pela Editora 
Unifesp em seu site e perfis 
nas redes sociais, além da 
página comemorativa da uni-
versidade. O e-book Unifesp 
25 Anos: Histórias e Refl exões, 
organizado por Ana Nemi, 
Dante Gallian e Maria Angélica 
Pedra Minhoto, também esta-
rá disponível, gratuitamente, 
a partir da próxima semana, 
em pontos de vendas virtuais 
de plataformas como Amazon, 
Kobo e Google.

Em capítulo de sua autoria, 
a professora Soraya Smailli, 
reitora nestes últimos oito 
anos, sintetiza o passado da 
instituição, um histórico da 
caminhada do Conselho Uni-
versitário e as transformações 
profundas na organização in-
terna da Unifesp, discorrendo 
pelas realizações e adversida-
des, aborda os desafi os atuais 
e o lugar da Unifesp em con-
texto global e faz projeções 
para o futuro.

A publicação está orga-
nizada em quatro partes, 
abordando o aspecto histó-
rico – desde sua constituição, 
passando pela expansão, até 
a atualidade –, apresentando 
reflexões sobre pesquisa e 
docência, além de depoimen-
tos de diretores acadêmicos, 
docentes e estudantes.

“A organização deste ma-
terial nos permitiu retomar a 
trajetória da instituição em 
seu processo de expansão e 
enraizamento. Sendo inte-
grante do Campus Guarulhos, 

docente desde a fundação e 
historiadora de instituições 
hospitalares e sistemas de 
saúde, pensar a Unifesp além 
das fronteiras disciplinares 
tem sido um desafio que a 
participação nesse livro po-
tencializou”, conta Ana Nemi, 
do Departamento de História 
da Escola de Filosofi a, Letras 
e Ciência Humanas (EFLCH/
Unifesp). Na publicação, a 
docente também aborda a 
história do Hospital São Pau-
lo, hospital universitário (HSP/
HU Unifesp), seu crescimento 
junto à universidade, em di-
versas áreas e especialidades, 
atuação e relevância na pro-
dução de conhecimento.

A primeira parte da obra, 
Origens e transformações: re-
fl exões sobre uma história de 
25 anos, constitui um resgate 
histórico da universidade, 
desde sua fundação, à área 
do campo da saúde e, pos-
teriormente, ao projeto de 
expansão para outras áreas 
do conhecimento. “A Unifesp, 
então, se transforma nessa 
instituição que, pelos últimos 
cálculos que tenho, é a uni-
versidade que mais cresceu 
proporcionalmente com a 
expansão. Isso foi importan-
te, inclusive, em termos da 
produção científica na área 
da saúde – que já era muito 
boa –, porque passou a fazer 
interlocução com outras áre-
as”, comenta Maria Angélica 
Pedra Minhoto, docente do 
Departamento de Educação 
da EFLCH/Unifesp.

A parte dois do livros, Mui-
tos campi, histórias distintas 
e articuladas, mostra essa 
expansão a partir do relato 
dos diferentes diretores aca-

dêmicos dos campi, os quais 
mostram o impacto da uni-
versidade no local e a impor-
tância dessa articulação, além 
do papel da universidade na 
formação dos estudantes de 
graduação e pesquisadores, 
produção de ciência, tecno-
logia e inovação e relação 
com a sociedade por meio 
das iniciativas de extensão 
universitária.

A terceira parte, Ousa-
dia e diversidade, reúne ex-
periências que manifestam 
a importância da pesquisa, 
formação de professores, 
gestão democrática dentro 
da universidade, política de 
permanência estudantil, po-
lítica institucional de direitos 
humanos. Em suma, questões 
que estruturam o desenvolvi-
mento da instituição.

Por fim, Alunos, profes-
sores e servidores: lutas e 
caminhos é composta por 
depoimentos das diversas ca-
tegorias, como os atuais presi-
dentes da Associação dos Do-
centes da Unifesp (Adunifesp) 
e do Sindicato dos Técnicos 
Administrativos em Educa-
ção da Unifesp (Sintunifesp), 
além da Escola Paulistinha de 
Educação e de estudantes 
que passaram pela Assistência 
Estudantil.

“Acredito que o livro tenha 
tanto valor histórico quanto 
importância social, pensando 
naquilo que realizamos, além 
de ser uma oportunidade para 
que a sociedade conheça a 
Unifesp, seu valor, e possa 
repensar críticas, muitas ve-
zes infundadas, a respeito da 
universidade pública”, refl ete 
Minhoto.

Dante Gallian, professor 
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titular e diretor do Centro 
de História e Filosofia das 
Ciências da Saúde (CeHFi) da 
Escola Paulista de Medicina 
(EPM/Unifesp) - Campus São 
Paulo, completa: “Nestes 
tempos de ataques e desqua-
lifi cação à educação pública, 
um livro que analisa 25 anos 
dessa universidade que surgiu 
a partir de uma semente fértil, 
comprometida com a ideia do 
saber universal e compromis-
so com a sociedade, e soube 
se reinventar e se superar ao 
longo do tempo, desponta 
como algo muito importan-
te e pertinente. Remarcar 
a relevância histórica dessa 
trajetória é absolutamente 
necessário”.

O e-book dos 25 anos da 
Unifesp está disponível em 
ePUB, formato de arquivo 
digital escolhido para ampliar 
a acessibilidade de leitura, 
permitindo melhor visibilida-
de com as ferramentas que 

possui, de acordo com o pro-
fessor José Castilho Marques 
Neto, consultor da Editora 
Unifesp e responsável pela 
conversão da edição impressa 
para e-book. O formato pode 
ser acessado por diferentes 
dispositivos como notebooks, 
computadores de mesa, ta-

blets e smatphones.
Acesse também pelo site 

da Editora Unifesp: https://
www.editoraunifesp.com.br/
produto/unifesp+25+anos.
aspx.

Por Juliana Cristina 
e Tamires Tavares

da Unifesp

https://jornalzonasul.com.br/ebook-gratuito-traz-25-anos-de-historia-da-unifesp/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511971372147&text=Vim%20pelo%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul...
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•CORONAVÍRUS

A Prefeitura anunciou essa 
semana que as escolas vão 
voltar a abrir dia 12 de abril, 
um dia depois do previsto 
para o fi m da Fase Emergen-
cial do Plano São Paulo de 
enfrentamento à pandemia 
de Coronavírus. A medida vale 
para todas as redes, na cidade 
- particular, estadual e munici-
pal, desde que o Governo do 
Estado não opte por manter a 
classifi cação para além do dia 
11 de abril. A expectativa nos 
bastidores, entretanto, é de 
que não deve haver extensão 
dessa fase mais restritiva. 

A educação foi classifi cada 
como serviço essencial em De-
creto Municipal nº 60.118, de 12 
de março de 2021 e para a reto-
mada, os protocolos deverão 
permanecer, com a presença 
de até 35% dos alunos nas 
unidades educacionais, em sis-
tema de rodízio. Para os CEIs, 
que atendem crianças de 0 a 
3 anos, permanece o limite de 
até 35%, porém não há rodízio. 
Em todos os ciclos, será dada 
prioridade de atendimento aos 
alunos fi lhos dos profi ssionais 
dos serviços essenciais: saúde, 
educação, assistência social, 
transporte público, segurança 
e serviço funerário.

A Prefeitura ainda informa 
que está seguindo o que foi 
determinado pelo governo 
do Estado de São Paulo para 
funcionamento da rede esta-
dual nas determinadas fases 
do Plano SP.

Segundo o detalhamento 
do Plano São Paulo, as mu-
danças referentes ao funciona-
mento das escolas (estadual, 
municipal e privada) da Fase 

Aulas serão retomadas dia 
12 de abril, informa Prefeitura

Emergencial em relação à Fase 
Vermelha são as seguintes: 
“Recesso da Rede Estadual 
de Educação por 15 dias. Reco-
mendação para que as redes 
municipal e privada sigam o 
mesmo procedimento”.

Com a prorrogação da Fase 
Emergencial anunciada pelo 
governo na semana passada, 
a orientação para rede esta-
dual passou a ser: “Unidades 
abertas para distribuição de 
merenda a alunos carentes e 
entrega de materiais mediante 
agendamento prévio”. 

A volta na rede municipal 
ocorrerá após o recesso esco-
lar, que será realizado entre os 
dias 5 e 9 de abril, em razão da 
antecipação dos feriados de 26 
de março a 1 de abril. Durante 
este período, os alunos não 
terão atividades obrigatórias 
e deverão permanecer em 
casa. As unidades escolares 
do município funcionarão em 
horário reduzido, das 10h às 
16h, nos mesmos moldes em 
que já estavam atuando em 
recesso. Nesse período, as uni-
dades serão preparadas para o 
retorno presencial.

As escolas particulares, 
assim como as estaduais, po-
dem abrir durante a fase emer-

gencial para fornecimento de 
alimentação aos estudantes, 
seguindo as recomendações do 
Plano SP para Fase Emergencial.

Testagem de professores
Todos os profi ssionais que 

atuam presencialmente nas 
unidades municipais deverão 
passar por testes da Covid-19 
para o retorno: Equipes Ges-
tora, Docente e de Apoio, 
Auxiliares de Desenvolvimento 
Infantil, Instrutores de Bandas 
e Fanfarras, Auxiliares de Vida 
Escolar – AVE, Mães Guardiãs, 
estagiários, equipes de serviço 
de limpeza e cozinha terceiri-
zada e os condutores e moni-
tores do Programa de Trans-
porte Escolar Gratuito – TEG.

Os locais para testagem e 
mais informações estarão dis-
poníveis no site da Secretaria 
Municipal de Educação. Os gru-
pos terão dias específi cos para 
realização dos testes, sendo:

1. Dia 05/04 aos profi ssio-
nais que atuam nas EMEFs, 
EMEFMs e EMEBSs;

2. Dia 06/04 aos profi ssio-
nais que atuam nas EMEIs, 
CEUs, CIEJAs e CMCT;

3. Dia 07 e 08/04 aos pro-
fi ssionais que atuam nos CEis 
diretos, indiretos e parceiros 
e CECIs.

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?
Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

Monte seu pacote

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

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) inicia a vacinação 
contra a Covid-19 a partir de 
sexta-feira (2) para a faixa-
-etária de 68 anos. O público-
-alvo nesta fase da campanha 
é estimado em 86.680 idosos. 
Por conta do feriado nacional,  
os interessados podem bus-
car a vacina na sexta-feira ou 
no sábado nos 19 drive-thrus 
espalhados pela cidade (das 
8h às 17h) e em uma das 80 
UBSs/AMAs integradas  (das 
7h às 19h). Nesses dois dias, 
os drive-thrus estarão aber-
tos apenas para a aplicação 
da primeira dose. A partir de 
segunda-feira, toda a rede de 
vacinação da cidade, inclusive 
as 468 UBS, estará disponível 
a todos.

Para a imunização, no ato 
da vacina, basta o idoso apre-
sentar o documento de iden-
tificação com data de nasci-
mento e CPF.  A Secretaria 
Municipal da Saúde informa 
que mesmo após a vacinação, 
as pessoas devem manter 
as regras de distanciamento 
social, uso de máscaras e la-
vagem constante das mãos. O 
uso de álcool em gel também 
segue indispensável.

Na segunda-feira, 5 de 
abril, também serão vacinados 
profi ssionais de saúde acima 
dos 52 anos. Neste caso, o pú-
blico-alvo é de 10 mil pessoas.

Recomendação
A SMS recomenda que os 

idosos busquem a vacina de 
maneira gradual, evitando 
aglomerações nos postos da 
capital e preenchendo o pré-
-cadastro no site Vacina Já 
(www.vacinaja.sp.gov.br) para 
agilizar em até 90% o tempo de 
atendimento para imunização.

Começa vacinação para pessoas com 68 anos 
e profi ssionais da saúde acima de 52 anos

Segunda dose
Para a segunda aplicação, 

também de acordo com os 
programas nacional, estadual 
e municipal, são atendidos 
os profissionais de saúde da 
linha de frente, idosos que vi-
vem nas Instituições de Longa 
Permanência (ILPIs), pessoas 
com defi ciências abrigadas em 
instituições sociais e indígenas 
aldeados da capital.

Todas as salas de vacinação 
das 468 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) da cidade de São 
Paulo estão abastecidas de 

maneira a garantir o acesso às 
vacinas dos grupos prioritários 
elegíveis no momento, confor-
me instrutivos disponíveis no 
site http://prefeitura.sp.gov.
br/vacinasampa . No site vaci-
nasampa também é possível 
acessar a relação de todas as 
UBS que contam com a vaci-
nação no sistema drive-thru.

Os mega drive-thrus vol-
tam a operar na cidade e tam-
bém é mantida em Amas, UBS 
e outros postos. Para mais 
informações, visite nosso site: 
jornalzonasul.com.br
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