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Movimento aumenta em Congonhas
O movimento de pas-

sageiros ainda não está 
igual ao período pré pan-
demia. No entanto, vem 
crescendo e o futuro deve 
ser ainda mais intenso. 
O Aeroporto de Congo-
nhas está em reforma, 
que inclui técnicas cons-
trutivas de ponta em sua 
pista, ampliação da área 
comercial e restauro de 
espaços históricos do pré-
dio. E deve ser concedido 
à iniciativa privada ain-
da este ano. Além disso, 
Congonhas deve voltar a 
ter voos internacionais. 
Mas, será que isso com-
promete a segurança, o 
trânsito ou gera polui-
ção sonora nos bairros 
do entorno? P����� 2
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Quer conhecer os animais 

de hábito noturno com mo-

nitoria dos especialistas do 

Zoológico? Os passeios pelo 

Zoo à noite são possíveis, 

mediante agendamento, e 

foram retomados pela equi-

pe técnica. Várias datas pre-

vistas, entretanto, já estão 

com vagas esgotadas, mes-

mo com ingressos a R$ 100. 

Saiba como garantir presen-

ça  e como funciona esse 

programa ao ar livre ideal 

para a família toda.  P����� 6

Abr

Linha Ouro tem obras 
novamente retomadas

Vários foram os percalços 

envolvendo os mais de 10 

anos de obras para construir 

a Linha 17 - Ouro do metrô, 

em Monotrilho. A expec-

tativa é de que o método 

construtivo que não deman-

da escavações seria mais 

rápido mas na prática não 

foi o que ocorreu.  P����� 3
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•CONSUMIDOR

Clientes reclamam 
de conta de energia 
enviada só por email

As contas de energia estão 
mais altas, em todo o país. A 
bandeira vermelha, mesmo re-
ajustada, foi considerada insu-
fi ciente para bancar o aumento 
de custos resultante da queda 
de geração de energia no país 
e teve seu nome alterado para 
“escassez hídrica”. Não foi só 
o nome que mudou - o valor 
também foi majorado. Nesse 
cenário, as contas têm chega-
do bem mais salgadas para os 
consumidores de energia. Mas, 
muitos deles estão reclamando 
de não mais receber a conta 
em papel. 

“Levei dias para descobrir o 
valor a ser pago. A Enel apenas 
me enviou um SMS informan-
do que a conta passaria a ser 
enviada por email”, conta um 
morador da Vila Clementino. 
Ele diz que sequer se lembra de 
já ter cadastrado algum email 
na empresa e que, se o fez, foi 
há anos. “Ao ligar para o servi-
ço de atendimento ao cliente, 
eles não só me disseram que a 
alteração só acontece a pedi-
do do cliente como ainda me 
avisaram que se eu quisesse 
uma segunda via, também por 
email, haveria uma cobrança 
extra. É um absurdo”, diz o 
morador, que prefere não di-
vulgar o nome.

“Acho incrível uma mu-
danças dessas, não solicitada, 
bem no momento em que as 
contas estão com valores tão 
abusivos”, questiona. 

A Enel alega que, na ver-
dade, em decorrência da pan-
demia da Covid-19, a Agência 
Reguladora de Energia Elétrica 
(ANEEL) autorizou, através 

de Resolução específica, as 
Distribuidoras de Energia a 
enviarem faturas de energia 
por meio eletrônico aos seus 
clientes com e-mail cadastra-
do. E defende que essa medida 
foi implementada pela Enel São 
Paulo com comunicação prévia 
aos clientes impactados por 
SMS, telefone e e-mail. 

A empresa garante, entre-
tanto, que aqueles que não 
desejarem receber a fatura 
por e-mail podem solicitar o 
recebimento em papel pelos 
canais de atendimento:

-  WhatsApp lojas (011) 
94053-9491,

- Call center 0800 72 72 120
- Lojas físicas (com agenda-

mento através do site www.
enel.com.br).  Na zona sul, há 
lojas nos seguintes endereços: 
R: Av. Engº Armando de Arruda 
Pereira, 394 (Jabaquara); e R. 
Barão do Rio Branco, 425 (San-
to Amaro)

A Enel ainda destaca que 
“não há qualquer relação entre 
o valor da fatura e sua forma 
de entrega”. Explica que a 
medição é realizada em sua 
integridade pela Companhia e 
o consumidor pode verifi car a 
leitura coletada na fatura por 
e-mail da mesma forma que 
na fatura impressa. Para con-
testação do valor da conta, o 
cliente pode procurar os canais 
de atendimento para que seja 
realizada uma análise.

A Enel ainda informa que 
oferece a possibilidade de 
parcelamento dos débitos dos 
consumidores em até 10 vezes, 
com juros, pelos mesmos ca-
nais de atendimento.

Congonhas deve voltar a ter 
voos internacionais em outubro

tiva prevê instalações para a 
Polícia Federal, com escritório 
e salas de inspeção, alfândega 
da Receita Federal (incluindo 
área de catering e depósito 
de bens apreendidos), Vigi-
lância Agropecuária Interna-
cional (Vigiagro) e Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), com salas de 
atendimento, higienização e 
confi namento. 

Outras melhorias são as 
instalações sanitárias, copa, 
lounge e acomodações re-
queridas para o conforto dos 
passageiros e o adequado 
desempenho das atividades.

“A internacionalização da 
aviação executiva signifi ca a 
retomada das operações in-
ternacionais em Congonhas, 
suspensas desde os anos 1980 
e abre um amplo campo de 
negócios para a aviação geral 
no terminal aeroportuário 
central da capital paulista. 
Já neste ano, vamos propor-
cionar condições de acesso 
e deslocamento à altura das 
necessidades do setor empre-
sarial e também das viagens 

de turismo a outros países”, 
afi rma o superintendente da 
Infraero no aeroporto, João 
Márcio Jordão

O ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio de Freitas Gomes, 
tem celebrado a concessão 
de Congonhas e outros equi-
pamentos federais à iniciativa 
privada. “Estamos na iminên-
cia de soltar a consulta públi-
ca da sétima rodada de con-
cessões de aeroportos, que 
vai contemplar três blocos: o 
bloco Norte, com os aeropor-
tos de Belém e Macapá; o blo-
co que contemplará outros 
aeroportos do Pará, Mato 
Grosso do Sul e Congonhas 
[SP] e um terceiro bloco, com 
aeroportos de Minas Gerais e 
o Santos Dumont, no Rio de 
Janeiro”, disse Freitas, acres-
centando que espera levar a 
leilão, no primeiro semestre 
de 2022, a 16 aeroportos hoje 
administrados pela Empresa 
Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero).

Acidentes
Mas, essas notícias de am-

pliação e modernização deixam 

Desde 1980, o Aeropor-
to de Congonhas deixou de 
ter voos internacionais. Com 
a urbanização do entorno, 
intenso movimento do trá-
fego local e crescimento dos 
bairros ao redor, o Aeroporto 
inaugurado em 1936 tinha que 
reduzir seu movimento para 
garantir segurança. Mas, essa 
situação está prestes a ser 
revertida - a expectativa é de 
que em outubro seja autori-
zada a circulação de voos da 
América Latina no aeródromo 
que fi ca na divisa entre Jaba-
quara e Santo Amaro. 

Outra notícia que pode 
representar o aumento da 
movimentação em Congo-
nhas é sua concessão à ini-
ciativa privada. E vale ainda 
destacar que a área ocupada 
pelos antigos hangares da 
Varig será transformada em 
uma mega loja de materiais 
de construção. 

A Infraero informou que 
está realizando obras de re-
forma e adequação de algu-
mas áreas do Aeroporto de 
São Paulo/Congonhas para 
permitir a operação inter-
nacional, mas por enquanto 
somente da aviação geral 
executiva. Iniciados no co-
meço em junho, os trabalhos 
seguem em ritmo acelerado 
e a previsão é de estarem 
concluídos no próximo mês 
de outubro.

Os investimentos são da 
ordem de R$ 2,5 milhões, 
oriundos do Fundo Nacional 
de Aviação Civil (Fnac).

O projeto do terminal in-
ternacional da aviação execu-

novamente a vizinhança em 
polvorosa: haverá mais riscos, 
mais trânsito ou mais barulho? 
Atualmente, o aeroporto não 
funciona das 23h às 6h. há 
segurança para a operação de 
número maior de voos ou aero-
naves maiores na pista? 

Além disso, a história pesa. 
Acidentes ocorridos no passa-
do fi zeram com que a comu-
nidade de bairros próximos 
se mobilizassem para evitar 
obras de ampliação e solici-
tando a redução do movimen-
to em Congonhas. 

Em  31 de outubro de 1996, 
um Fokker 100, da TAM, que 
havia decolado de Congonhas 
com direção ao Rio de Janeiro 
caiu pouco adiante do aero-
porto, próximo a uma escola 
em rua do Jardim Oriental, no 
Jabaquara. Os 99 passageiros 
e tripulantes morreram, além 
de 3 pessoas em solo - várias 
casas foram danifi cadas. 

Em 17 julho de 2007, um 
outro avião da Tam, Airbus 
A 320, com 299 pessoas a 
bordo não conseguiu frear a 
tempo, atravessou a Avenida 
Washington Luis e explodiu 
ao bater em um prédio na 
Avenida, causando a morte 
de todos. Hoje, no local, há 
um memorial em homena-
gem às vítimas. Na época, o 
acidente foi um dos estopins 
para a criação do movimento 
Cansei, que pedia mudanças 
políticas. A vizinhança chegou 
a conseguir a redução dos nú-
meros de voos no local, mas 
aos poucos a movimentação 
do aeroporto voltou... E pelo 
jeito será ampliada
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•URBANISMO
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•TRANSPORTES

Linha Ouro: obras são 
novamente retomadas

A cidade de São Paulo já vacinou 100% do público adulto contra a 
Covid-19 e, agora, é a hora da segunda dose. Baixe o aplicativo e-saúdeSP 
e veja o calendário de vacinação e como está a fila nos postos. Com ele, 
você também garante o seu Passaporte da Vacina.

PREFEITURA.SP.GOV.BR/VACINASAMPA

Aproxime a câmera do celular
e baixe o app e-saúdeSP.

MÁSCARA SALVA VIDAS!

LAVE SEMPRE AS MÃOS.

EVITE AGLOMERAÇÕES.

E NÃO SE ESQUEÇA:

Baixe o app e-saúdeSP:
veja o calendário e a fila 
nos postos. Com ele, você
também garante o seu
Passaporte da Vacina.
Agora é a hora da 2ª dose!

É uma novela que parece 
não ter fim. Embora o pau-
listano já esteja acostumado 
com seguidos atrasos nas 
previsões, quando se trata de 
obras do metrô, o caso da Li-
nha Ouro - 17 - em monotrilho 
chama especial atenção. As 
obras começaram em 2008 
com a proposta de ligar o 
Aeroporto de Congonhas à 
malha metroviária e já com 
uma previsão de conexão ini-
cial de trecho até 2010! Mas, 
o projeto inicial acabou aban-
donado - ligaria a estação São 
Judas ao Aeroporto - e a obra 
então passou a ser planejada 
para melhorar a circulação de 
turistas durante a Copa do 
Mundo de 2014 no Brasil.

A Copa passou, passou 
também a seguinte - na Fran-
ça - e já estamos perto da 
Copa do Qatar, que aconte-
cerá,  excepcionalmente, no 
fi nal do ano, entre Novembro 
e dezembro de 2022. Será 
que até lá a linha Ouro estará 
funcionando?

A atual previsão do Gover-
no do Estado é exatamente 
essa: que os trens em pista 
elevada comecem a circular 
no fi nal do próximo ano. Será?

Essa semana, o Vice-go-
vernador de São Paulo, Ro-
drigo Garcia, acompanhou 
o lançamento da primeira 
viga-guia da Linha 17-Ouro no 
trecho da Marginal Pinheiros, 
em construção pelo Metrô. 
A ação marcou a retomada 
da implementação da via por 
onde vão passar os trens do 
monotrilho.

A operação envolve o uso 
de um equipamento espe-

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 

cífico instalado próximo à 
estação Morumbi, chamado 
de “treliça lançadeira”, que 
vai fazer o lançamento de 129 
vigas na região da Marginal 
Pinheiros até o início do pró-
ximo ano, de um total de 137 
vigas que faltam para concluir 
as vias da Linha 17. Ao todo, a 
linha contará com 573 vigas, 
sendo que a maioria já foi 
instalada. 

“Voltamos também com 
as obras das estações e con-
seguimos uma nova fabrican-
te para os trens que vão ligar 
o Aeroporto de Congonhas 
à rede de transporte sobre 
trilhos”, reforça Alexandre 
Baldy, Secretário dos Trans-
portes Metropolitanos. 

Essa treliça vai receber 
as vigas ao lado da pista da 
Marginal, elevá-las a uma 
altura de mais de 15 metros e 
passar sobre a via férrea da Li-
nha 9-Esmeralda, chegando a 
lateral do Rio Pinheiros. Neste 
local, a própria treliça movi-
menta a guia, posicionando-a 
no local exato onde ela fi cará. 
Uma outra estrutura igual 
vem sendo montada entre as 
pontes Estaiada e do Morum-
bi, para agilizar a colocação 

das vigas em outro trecho. 
Para garantir a segurança 

dos envolvidos, o lançamento 
será feito ao longo das ma-
drugadas, quando a Linha 9 
da CPTM está fechada. Ao lon-
go do dia, as atividades serão 
preparatórias, recebendo e 
elevando as vigas. As “treliças 
lançadeiras” têm cerca de 70 
metros de comprimento, com 
capacidade de carga de 140 
toneladas, podendo lançar as 
vigas em uma distância de até 
45 metros.  Cada viga é feita 
de concreto com 30 metros 
de comprimento por dois 
metros de altura, pesando 90 
toneladas. Servem como uma 
espécie de trilho, para que os 
trens do monotrilho circulem 
sobre elas com pneus. 

As obras do trecho priori-
tário da Linha 17-Ouro – com 
7,7 km e oito estações entre 
o Aeroporto de Congonhas e 
a estação Morumbi – foram 
retomadas na gestão Doria, 
após a rescisão de contratos 
parados de obras e fabricação 
de trens. Novas licitações 
foram feitas, possibilitando a 
volta das atividades de cons-
trução de sete estações e do 
Pátio.

•TRÂNSITO

Prefeitura vai readequar sinalização 
de trânsito no entorno das UBS

Essa semana, o trabalho 
está acontecendo ao redor 
da UBS Neusa Rosalia Mo-
rales, na Rua Domingos de 
Rogatis, travessa da Avenida 
do Cursino. Também a UBS 
Prof. Jandira Massur, na Vila 
Gumercindo, e a UBS Água 
Funda, na Rua Rosa de Mora-
es, estão na lista. 

Em Americanópolis, o tra-
balho acontece na Rua Catari-
na Gabrielli, onde fi ca a AMA 
UBS Integrada Vila Joaniza. O 
programa também vai atuar 
no entorno da UBS Jardim 
Miriam II, que fica na altura 
do número 5000 da Avenida 
Cupecê.

A UBS Milton Santos, na 
Avenida Ceci, também será 
benefi ciada pelo trabalho. 

Ainda na Saúde, a novís-
sima UBS Parque Imperial  
está na lista das benefi ciadas, 
com ação prevista para a Rua 
Major Freire

Em Santo Amaro, serão 
desenvolvidos projetos viá-
rios no entorno da UBS Cháca-
ra Santo Antônio -Dr. Marcílio 

de Arruda Penteado Filho, 
na R. Alexandre Dumas, 719 - 
Chácara Santo Antônio ; e na 
UBS Santo Amaro – Dr. Sérgio 
Villaça Braga, que fica na R. 
Conde de Itu, 359.

O trabalho contempla a 
sinalização horizontal, como 
reforço das faixas de travessia 
de pedestres, pintura de área 
exclusiva para ambulâncias, 
espaços exclusivos para ido-
sos ou pessoas com restrição 
de mobilidade, áreas de em-
barque e desembarque, etc. 

Além disso, os projetos 
contemplam a implantação ou 
recolocação de sinalização ver-
tical, como placas indicativas 
de lombada, limite de veloci-
dade permitido na via, sentido 
de circulação, proibição de 
estacionamento, entre outras.

Em nosso site, é possível 
conferir a lista completa de 
endereços na zona sul de São 
Paulo que serão benefi ciados 
pelo programa de revitaliza-
ção da sinalização de trânsito 
no entorno de Unidades Bási-
cas de Saúde. 

 Se o SUS sempre foi im-
portante, a pandemia deu ain-
da mais destaque ao atendi-
mento em saúde pública. Seja 
porque muitos perderam a 
possibilidade de contratar um 
plano de saúde, seja porque 
toda a população tenha bus-
cado as Unidades Básicas de 
Saúde para se vacinar contra 
a Covid, o fato é que a circu-
lação nesses esquipamentos 
públicos cresceu. 

E a Prefeitura decidiu revi-
talizar a sinalização de trânsi-
to no entorno das Unidades 
Básicas de Saúde. Agora, a 
ação está acontecendo em 
UBS de bairros da Zona Sul 
como Cidade Ademar, Cursi-
no, Campo Belo, Santo Amaro 
e Saúde. 

Realizado pela Secreta-
ria de Mobilidade e Trânsito 
(SMT) e da Companhia de En-
genharia de Tráfego (CET), o 
programa tem como objetivo 
proporcionar mais segurança 
aos pedestres que utilizam 
os serviços de saúde da rede 
municipal e garantir a fl uidez 
do tráfego.

As equipes da área de si-
nalização da CET realizaram 
vistorias prévias nos endere-
ços das unidades de saúde 
municipais para identificar 
as necessidades e planejar as 
melhorias na orientação do 
trânsito no entorno de cada 
UBS. Atualmente, a cidade 
conta com 455 unidades bá-
sicas de saúde. Os serviços 
seguem um cronograma de 
implantação e a previsão é 
que a revisão da sinalização 
em todas as UBS seja concluí-
da até o fi nal deste ano. 

https://jornalzonasul.com.br/linha-ouro-tem-obras-retomadas-de-novo/
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Rede de restaurantes inova com 
pratos de massas e pancetta

nhou o coração dos brasileiros e 
agora estrela o menu da marca, 
tanto nos restaurantes como 
no delivery. 

Os novos pratos são o Pa-
pperdelle di Pollo e o Linguine 
ala Matriciana. O Papperdelle 
di Pollo é feito com massa ao 
molho Alfredo, acompanhado 
de pancetta salteada, pedaços 
de frango grelhado e pasta de 
pimentões tostados. Já o Lingui-
ne alla Matriciana é preparado 
com massa ao molho pomodoro 
e sugo rosa, com pancetta salte-
ada temperada com pimenta do 
reino e fi nalizada com manjeri-
cão e azeite oliva. E para elevar 
a experiência dos clientes no 

restaurante, esses dois pratos 
especiais fazem parte da pla-
taforma Pasta & Pancetta, no 
qual o cliente pode optar por 
uma das duas opções pagan-
do R$39,90 e ainda recebe de 
cortesia uma palha italiana do 
Abbraccio. Já no delivery, as 
novidades estão disponíveis 
todos os dias e horários nesse 
formato, e quem quiser se de-
liciar em casa poderá também 
pedir umas das duas opções de 
massas pelo mesmo preço. 

“Gostamos de inovar e nos-
sos consumidores gostam de 
ser surpreendidos. Nossos pra-
tos sempre contam com in-
gredientes frescos, com muito 
sabor e alta qualidade. Faz parte 
do DNA da marca pensar nas 
melhores experiências para os 
fãs de Abbraccio degustarem 
o melhor, tendo o nosso toque 
especial”, destaca Marisa Pa-
lhares, gerente de Marketing 
da Bloomin’ Brands, grupo de-
tentor da marca Abbraccio no 
Brasil. 

As novas receitas já estão 
disponíveis no menu das uni-
dades físicas do Abbraccio, que 
oferecem serviço de entrega. 
Em São Paulo, a rede está nos 
shoppings Vila Olímpia, Market 
Place e Center 3.

•GASTRONOMIA

•CULTURA

vem construindo ao longo 
dos últimos vinte anos um 
sólido, potente e bastante co-
nhecido trabalho de pintura. 
Dialogando fortemente com 
a tradição pictórica ocidental, 
ele a fornece novos capítulos 
e possibilidades, afi rmando a 
potência e as múltiplas possi-
bilidades desse suporte nos 
dias de hoje. Seus inquietan-
tes desenhos, no entanto, 
permanecem pouco conheci-
dos do público em geral.

A exposição apresenta 
mais de 30 desenhos, mui-
tos deles inéditos, os quais 
revelam seus processos e 
estratégias de construção 
de imagem. Eles registram 
suas impressões cotidianas 
e obsessões, atuando como 
um diário visual nos quais ele-
mentos de seu vocabulário vi-
sual plasmam e organizam-se. 
Como o próprio artista afi rma: 
“Tudo que fi z na minha vida 

foi norteado pelo desenho”.
Curso
Também estão abertas as 

inscrições para mais uma edi-
ção do curso online gratuito 
“Pensar e fazer desenho”. 

As aulas acontecem a par-
tir do dia 21 de3 setembro, em 
seis encontros. 

O curso vai articular teoria 
e prática tendo como eixo 
questões presentes na obra 
de Lasar Segall que seguem 
pertinentes na atualidade.

Também vai explorar a 
possibilidade de uso de mate-
riais disponíveis no ambiente 
de casa ou de trabalho dos 
participantes.

Para saber mais e fazer sua 
inscrição, acesse mls.gov.br.

O Museu Lasar Segall fi ca 
na Rua Berta 111 . Telefone: 
2159-0400. Abre de quarta a 
segunda, das 12h00 às 18h00. 
Tem café, fraldário e bicicletá-
rio. A entrada é gratuita. 

Museu Lasar Segal retoma 
atividades presenciais aos poucos
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O Abbraccio, rede de res-
taurantes inspirada no lifestyle 
italiano, traz duas grandes no-
vidades para compor as opções 
da marca. Duas novas massas 
chegam ao menu por tempo li-
mitado, tendo como ingrediente 
especial uma carne suína, muito 
suculenta e saborosa: a pancet-
ta, originária da Itália e muito 
utilizada como prato principal 
ou como acompanhamento de 
receitas variadas. É um corte 
específico que leva em torno 
de quatro meses em processo 
de maturação para poder ser 
consumida com todo sabor que 
só a pancetta possui. Por toda 
autenticidade que ela exala, ga-

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

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

HORÁRIO: terça a domingo, das 18h80 às 23h00
Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas
Site: www.gattofi ga.com - Redes sociais: @gattofi gapizabar

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 

Proteção de bens e sucessão patrimonial

questão da responsabilidade 
pessoal, solidária e ilimitada, 
civil e criminal, de sócios e admi-
nistradores, inclusive quanto a 
eventos que envolvam lavagem 
de dinheiro e crimes tributários.

Dentro desta análise deve-
mos analisar os mecanismos de 
proteção patrimonial, como a 
realização de doações com cláu-
sulas de incomunicabilidade, 
impenhorabilidade e de revisão, 
a constituição de holdings e de 
empresas patrimoniais, além 
de verificar o que são e como 
funcionam os chamados trusts.

Se você possui uma ou mais 

empresas e deseja proteger 
o seu patrimônio e conflitos 
empresariais e problemas su-
cessórios, é recomendável agir 
preventivamente.

* Thiago Massicano, 
especialista em Direito 

Empresarial e do Consu-
midor, é diretor da 

Massicano Advogados. 
Acompanhe outras 

informações sobre o Direito 
Empresarial e do Consumidor 

no site www.massicano
advogados.com.br, 

que é atualizado 
semanalmente

•DIREITO EMPRESARIAL

* Por Thiago Massicano
 
A maioria dos empresários 

não contempla em seu Plano 
de Negócios uma estratégia 
jurídica de proteção patrimonial 
e societária, com o propósito de 
isolar o patrimônio de todos os 
possíveis riscos incertos. 

Cerca de 70% das empresas 
fecham antes de completar 
cinco anos, devido ao consumo 
retraído, juros altos, crédito 
restrito e maior concorrência de 
importados, pandemia, ações ju-
diciais etc. Com isso, a confi ança 
do empresário caiu ao nível mais 
baixo, segundo a CNI – Confe-
deração Nacional da Indústria.

Problemas nas Empresas
Os principais problemas en-

contrados pelos empresários é 
a falta de capital de giro, crise 
econômica, onde 20% das em-
presas atuam no prejuízo e a 
maioria tem 5% de lucro líquido; 
crise fi nanceira, onde o fl uxo de 
caixa está invertido, insolvente, 
com probabilidade de falência; 
passivo fi scal, confl itos societá-
rios como separação de sócios 
e problemas ligados ao divórcio 
e a sua sucessão após a morte; 
dívidas bancárias; execuções e 
indenizações absurdas, compro-
metendo seu patrimônio.

O empresário deve se aten-
tar para os limites que envolvem 
a proteção de bens, a descon-
sideração da pessoa jurídica, a 

O Museu Lasar Segall anda 
não reabriu as portas para 
visitação presencial ao seu 
acervo. Há diversas atividades 
acontecendo online, até mes-
mo visita monitorada. Mas, 
em agosto, o Museu já deu os 
primeiros passos para voltar 
a receber público - o cinema 
voltou a funcionar, com duas 
sessões diárias. 

Cinema
Nessa semana, por exem-

plo, estão em cartaz O Ma-
temático (Polônia/Alemanha 
- 2021, dirigdo por Thorsten 
Klein, classificação etária 
16 anos) e Edifício Gagarine 
(França, 2021, dirigido por 
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, 
classifi cação etária 14 anos)

Em acordo com proto-
colos locais de saúde, a sala 
funcionará com capacidade 
reduzida e assentos inter-
calados. Haverá aferição de 
temperatura na entrada do 
museu e adaptações desde 
a recepção para garantir o 
distanciamento físico dos fre-
quentadores. Dispensadores 
de álcool gel estarão dispo-
níveis no ambiente e a sala 
passará por desinfecção entre 
as sessões. Será obrigatório o 
uso de máscara.

Os ingressos poderão ser 
adquiridos no próprio local 
e a sala funcionará em seu 
horário normal: de quarta a 
domingo (fechada às terças-
-feiras), com duas sessões 
diárias a partir da tarde. 

A programação da sala 
será atualizada semanalmen-
te e poderá ser acompanhada 
no site e redes sociais do mu-
seu, que prepara para breve 
a retomada de exposições e 
outras atividades com público 
presencial.

Exposição
No dia 25 de Setembro, 

será aberta a exposição Edu-
ardo Berliner - Desenhos, às 
15h, com curadoria de Gian-
carlo Hannud. 

Nascido no Rio de Janeiro 
em 1978, Eduardo Berliner 

“Casa” Nanquim e aquarela sobre papel, de Eduardo Berliner

https://jornalzonasul.com.br/pancetta-e-destaque-em-pratos-de-rede-de-restaurantes/
https://jornalzonasul.com.br/museu-lasar-segall-retoma-aos-poucos-atividades-presenciais/
https://jornalzonasul.com.br/protecao-de-bens-e-sucessao-patrimonial/
https://gattofiga.accon.app/menu
https://wa.me//5511999017406
  https://wa.me//1150722020
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•SAÚDE

São Paulo usará apenas Pfi zer 
nas doses de reforço 

De agora em diante, os 
idosos e imunossuprimidos 
que precisam tomar dose de 
reforço da vacina contra a Co-
vid 19 vão receber exclusiva-
mente imunizantes da Pfi zer. 
A terceira dose, vale lembrar, 
só pode ser aplicada seis me-
ses após a aplicação da segun-
da dose ou dose única e vale 
para qualquer imunizante que 
a pessoa tenha tomado ante-
riormente - Coronavac, Pfi zer, 
Astrazeneca ou Jannssen.  

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS) recebeu 
344 mil doses que já começa-
ram a ser vacinados idosos 
com mais de 85 anos.

Estão elegíveis para rece-
ber a dose de reforço todos 
os vacinados com segunda 
dose há mais de seis meses. 
O objetivo é garantir proteção 
adicional à população mais 
vulnerável ao novo corona-
vírus, em especial à variante 
delta, predominante no mu-
nicípio.

A Secretaria Municipal de 
Saúde reiterou que todas as 
vacinas aplicadas na cidade 
de São Paulo foram aprova-
das pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Intercambialidade
Qualquer pessoa que de-

veria ter tomado a segunda 
dose de AstraZeneca e ainda 
não completou o esquema 
vacinal também poderá com-
parecer a um dos postos de 

vacinação para receber o 
imunizante da Pfi zer.

Essa medida excepcional 
e emergencial se deve à in-
disponibilidade momentânea 
das vacinas de AstraZeneca. O 
município aguarda a entrega 
de novos lotes do imunizante 
pelo Ministério da Saúde, que 
está prestes a acontecer, nor-
malizando a situação. Cabe 
salientar que é segura e efi caz 
a combinação dos dois tipos 
de vacinas.

A Prefeitura também re-
comenda que a população 
acompanhe a disponibilida-
de de segundas doses dos 
imunizantes por meio da pla-
taforma De Olho na Fila, no 
seguinte endereço: https://
deolhonafila.prefeiturasp.
gov.br/.

Toda a rede está aberta 
para a imunização do público 
elegível para primeira dose 
(D1), segunda dose (D2) e 
dose adicional. Os idosos 
devem comparecer a um dos 
postos de vacinação do mu-
nicípio com o comprovante 
de vacinação, documento 

com foto e comprovante de 
residência na capital.

Com relação aos pacien-
tes acamados em domicí-
lio, a vacinação é feita pela 
equipe da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de referência 
do usuário, assim como nas 
Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPIs) e 
população indígena aldeada 
na cidade de São Paulo.

Cobertura
Entre os adultos com mais 

de 18 anos, 66,3% receberam 
a segunda dose (D2) ou a 
dose única (DU), marca que 
chega a 105,4% para aqueles 
que receberam a D1 ou a DU. 
São 9.726.817 adultos com 
D1 ou DU e 6.122.525 com D2 
ou DU, para um público-alvo 
estimado em 9.230.227. 

E, embora o Ministério da 
Saúde tenha recomendado 
a antecipação de aplicação 
segunda dose da Pfi zer ou As-
trazeneca, para oito semenas 
em vez das atuais 12, ainda 
não há nada oficial, nem no 
Estado de São Paulo, nem na 
Prefeitura.

Vacinação de adolescentes 
vai continuar em São Paulo

desse grupo. A pasta escla-
rece que tomou ciência de 
nota emitida pelo Ministério 
da Saúde (MS) a respeito da 
restrição da imunização des-
se grupo populacional e, em 
virtude do estágio avançado 
no Programa Municipal de 
Imunizações (PMI) e reforça 
que a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) recomenda 
a vacinação dos adolescentes 
acima de 12 anos com o imu-
nizante da Pfi zer, com indica-
ção e aprovação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa). A SMS entende 
que a restrição imposta pelo 
governo federal é apenas 
por questão logística, pois, 
trata-se de um imunizante 
efi caz e seguro previamente 
autorizado.

As doses destinadas à imu-
nização desse grupo estão re-
servadas pelo município e seu 
uso não compromete a vaci-
nação dos demais públicos 
elegíveis. Em relação à aplica-
ção da segunda dose (D2) nos 

adolescentes, a pasta adianta 
que vai seguir normalmente.

Estado de SP
O Governo de SP também 

informou que continuará vaci-
nando os adolescentes de 12 a 
17 anos de idade por recomen-
dação do Comitê Científico. 
A imunização começou no 
Estado no dia 18 de agosto e 
já foram imunizadas cerca de 
2,4 milhões de pessoas, ou 
seja, 72% deste público. 

Em nota, o Governo ainda  
lamentou a decisão do Minis-
tério da Saúde e apontou que 
“coibir a vacinação integral 
dos jovens de 12 a 17 anos 
é menosprezar o impacto 
da pandemia na vida deste 
público. Três a cada dez ado-
lescentes que morreram com 
COVID-19 não tinham comor-
bidades em São Paulo. Este 
grupo responde ainda por 
6,5% dos casos e, assim como 
os adultos, está em fase de 
retomada do cotidiano, com 
retorno às aulas e atividades 
socioculturais.

Uma determinação do 
Ministério da Saúde causou 
confusão e deixou muitos 
pais de adolescentes temero-
sos ou até mesmo furiosos, 
essa semana. No dia em que 
deveria ter início a vacinação 
de adolescentes sem comor-
bidades em todo o país, o 
Ministério voltou atrás em 
decisão própria, anterior, que 
defi nia 15 de setembro como 
data de início da imunização 
desse público com vacinas da 
Pfi zer, a única com autoriza-
ção da Anvisa para aplicação 
em menores de 18 anos. O 
Estado de São Paulo já estava 
vacinando esse público desde 
30 de agosto. 

Com informações desen-
contradas e explicações con-
traditórias, o ministro Marce-
lo Queiroga ainda promoveu 
uma entrevista coletiva para 
falar da suspensão. 

No entanto, tanto o Go-
verno do Estado de São Paulo 
quanto a Prefeitura da capital 
já informaram que a vacina-
ção continua, normalmente, 
na cidade e no Estado. 

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS), infor-
mou que a capital já vacinou 
85% dos adolescentes, entre 
12 e 17 anos, com a primeira 
dose, ou seja, mais de 700 mil 
jovens já receberam o imuni-
zante, de um total estimado 
de 844 mil ovens.

Restam, portanto, cerca 
de 15% para atingir a totali-
dade da cobertura vacinal 

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

EMPREGOS EDITAIS

https://jornalzonasul.com.br/sao-paulo-usara-apenas-pfizer-como-dose-de-reforco/
https://jornalzonasul.com.br/vacinacao-de-adolescentes-vai-continuar-em-sao-paulo/
http:s//wa.me//5511996167528
http:s//wa.me//954308195
https://www.facebook.com/amigoscidadevargas
https://pt-br.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes/
https://www.casaderepousoadonai.com.br/
https://wa.me//5511971372147
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Passear pelo Zoológico 
é uma atração que muitas 
famílias adoram. Vale ainda 
destacar que o Zoo da capital 
foca seu trabalho atual em 
educação ambiental, prote-
ção de animais e preservação 
das espécies. 

O Zoo já reabriu para visi-
tação e agora está retoman-
do também algumas ações 
especiais da agenda, como a 
visitação Noturna. 

Muitos animais têm há-
bitos noturnos e, portanto, 
estão mais ativos em mo-
mentos em que os visitantes 
do Zoo nem sempre têm a 
chance de observá-los. Por 
isso, em 2003, a Fundação 
parque Zoológico de São 
Paulo criou o Passeio Notur-
no, dando aos participantes 
a oportunidade de ver, ouvir 
e sentir os mistérios da vida 
noturna no parque, em meio 
a Mata Atlântica.

A atividade, que é guiada 
por educadores ambientais 
e conta com a participação 
de outros profissionais do 
Zoológico, permite conhecer 
melhor aspectos relativos às 
características, comporta-
mentos, conservação e curio-
sidades de algumas espécies 
noturnas. 

Além disso, apresenta 
também o funcionamento e 
parte dos bastidores do Par-
que, além de abordar seu pa-

pel na conservação da fauna.
É uma experiência úni-

ca, educativa, emocionante, 
inesquecível.

Como funciona
A programação das visitas 

noturnas acontece seguindo 
alguns padrões:

– Os Passeios Noturnos 
ocorrem quinzenalmente às 
sextas-feiras, em datas pré-
-estabelecidas;

– A atividade tem início às 
19 horas e duração aproxima-
da de 3 horas;

– O ingresso custa R$ 
100,00 por pessoa. Crianças 
de 5 a 10 anos pagam R$ 
70,00. No valor também está 
incluso o estacionamento e 
um lanche oferecido durante 
o Passeio;

– O agendamento é feito 
somente pelo telefone (11) 
5073-0811 – Ramal 2119, de 
segunda a sexta-feira, das 
10h às 17h.

Calendário
Diante do atual cenário 

da pandemia, do avanço da 
imunização contra Covid-19, 
especialmente no estado de 
São Paulo, e da flexilização 
de alguns serviços, os Pas-
seios Noturnos estão sendo 
gradualmente retomados.

O  a ge nd a m e nt o,  q u e 
poderá ser feito somente 
pelo  telefone (11) 5073-0811 
R. 2119, começou na última 
quarta, 15 de setembro para 

•TURISMO E LAZER

Zoológico retoma passeios noturnos: agende!

visitas no período de Novem-
bro a Dezembro/2021.

Algumas datas já se esgo-
taram. Confi ra:

– 15/10 – Vagas esgotadas
– 05/11 – Vagas esgotadas
– 19/11 – Vagas esgotadas
– 03/12
– 17/12
A atividade acontecerá 

com as adaptações neces-
sárias para cumprir com os 
protocolos de segurança e 
medidas preventivas para 
contenção da pandemia;

Obtenha mais informa-
ções pelo telefone (11) 5073-
0811 ramal 2119 (atendimento 
das 10h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, exceto feriados 

e emendas de feriados) ou 
pelo e-mail  visitas.monito-
radas@zoologico.sp.gov.br;

Segundo o Zoo,  vagas 
remanescentes de desistên-
cias são disponibilizadas de 
segunda a quarta-feira, ex-
ceto feriados e emendas de 
feriados, também a partir 
das 10h.

Visitas diurnas
Para quem prefere man-

ter as visitas tradicionais, 
diurnas, o Zoo funciona to-
dos os dias, incluindo feria-
dos e emendas, das 9h às 17h. 
Os ingressos custam R$ 55 
(maiores de 12). Crianças de 6 
a 12 anos, estudantes, idosos 
e profi ssionais da educação 

pagam R$ 25. Gratuidade só 
para crianças até 5 anos ou 
pessoas com defi ciência

Há diferentes horários de 
funcionamento, entretan-
to, para as atrações extras 
(que também cobram valo-
res extras no ingresso) para 
o Mundo Dinossauro e Zoo 
Safari. E também para quem 
prefere já incluir o transporte 
na visita. Veja detalhes no 
site zoologico.com.br.

O Zoológico de São Paulo 
fi ca na Avenida Miguel Esté-
fano, 4241- Água Funda. Fo-
nes: (11) 5073-0811 / Fax: (11) 
5058-0564. É possível chegar 
lá usando a “Ponte Orca”, 
transporte por van especial 

para o Zoo que sai da Estação 
Jabaquara do metrô, evitan-
do os custos com estaciona-
mento (é proibido estacionar 
nas ruas do entorno do Zoo). 

Também há possibilidade 
de deixar o carro no esta-
cionamento do São Paulo 
Expo, junto à Rodovia dos 
Imigrantes,  km 11,5,  mas 
somente aos sábados, do-
mingos e feriados, quando 
o estacionamento em frente 
ao Zoo estiver lotado e hou-
ver um número expressivo 
de visitantes e veículos que 
justifique a sua abertura. 
Nessas ocasiões, há trans-
porte do estacionamento 
até o Zoo..

https://jornalzonasul.com.br/zoologico-retoma-passeios-noturnos/
https://wa.me//551155558659

