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Restaurante no Brooklin
especializado em bacalhau 
tem almoço de Páscoa
Página 2 Página 4

Congonhas completa 86 anos: 
conheça a história de um dos 
aeroportos mais movimentados

De volta ao sambódromo
Carnaval em abril, de-

pois da Páscoa, é uma si-
tuação inusitada. Mas, os 
riscos da pandemia e um 
surto de gripe em feverei-
ro, quando a data deveria 
ter sido celebrada, fizeram 
com que as Prefeituras do 
Rio de Janeiro e de São 
Paulo anunciassem, de for-
ma conjunta, o adiamento 
do desfile das escolas de 
samba. No dia 16 de abril, 
já entram as escolas do 
Grupo II de Acesso, com 
ingresso gratuito. Depois, 
haverá  21 (Acesso I), 22 
e 23 de abril (Grupo Espe-
cial, no sambódromo do 
Anhembi. O ciclo encerra 
no dia 29 de abril, com o 
Desfile das Campeãs. A 
Barroca Zona Sul desfila na 
madrugada de 23 para 24 
de abril homenageando a 
fé de Zé Pilintra    Página 4

Linha 2 Verde 
será expandida 
até a Penha

O Metrô iniciou nesta ter-

ça-feira (12) a escavação do 
primeiro túnel da ampliação 

da Linha 2-Verde que vai che-
gar até a Penha. O túnel terá 

24,4 metros de altura e 35,6 
metros de comprimento será 

construído por um método 
austríaco e foi aberto na re-

gião da Vila Carrão.   Página 3
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Casas de repouso Odontologia

Estética e Saúde

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional) Fone:

5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

- Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz) 

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270
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•GASTRONOMIA •CULTURA
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Equipamentos culturais da zona sul 
prestam homenagem ao Dia da Dança

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, anuncia 
a nova edição do Abril Pra 
Dança. Entre os dias 22 e 30 
de abril, todas as regiões 
da cidade recebem espetá-
culos em comemoração ao 
Dia Internacional da Dan-
ça, celebrado em 29 de abril 
desde 1982. Entre os desta-
ques, estão apresentações 
do Ballet Stagium, do Balé 
da Cidade de São Paulo e de 
Nelson Triunfo, além de uma 
homenagem ao coreógrafo 
Ismael Ivo.

A abertura acontece em 
Santo Amaro, no Teatro Pau-
lo Eiró, dia 22, com o Bal-
let Stagium, que completa 
50 anos em 2022. Na oca-
sião, são apresentadas as 
coreografias “Memória” e 
“Fluorescência”. A primeira 
se baseia nas memórias da 
companhia e nos momentos 
mais marcantes desse meio 
século de existência. A outra 
interpreta o tempo/espaço 
presente. O Stagium, vale 
ressaltar, é uma companhia 
que teve como influência 
artística o movimento da Se-
mana de Arte Moderna de 22, 
cujo centenário é celebrado 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura com o projeto 22+100.

O Balé da Cidade, tradicio-
nal companhia de dança da 
Fundação Theatro Municipal, 
apresenta gratuitamente o 
espetáculo Isso dá um baile, 
que tem como inspiração o 
“passinho”, estilo de dança 
que surgiu nas periferias do 
Rio de Janeiro, nos bailes 
funk. O espetáculo acontece 
dia 23, na Praça das Artes; e 
dia 30, no Centro de Forma-
ção Cultural Cidade Tiraden-
tes, na zona leste.

Ex-diretor do Balé da Cida-
de, Ismael Ivo é homenagea-
do no dia 10, em evento que 
antecipa o Abril Pra Dança, 
no Centro Cultural São Paulo 
(CCSP). O encontro “1 ano 
do Encantamento de Ismael 
Ivo - Novas perspectivas a 
partir do legado para a dança 

e corpo território” propõe 
uma roda de conversa sobre 
o bailarino e coreógrafo, fale-
cido em 8 de abril de 2021, em 
decorrência da Covid-19. O 
Abril Pra Dança também traz 
diversos espetáculos em par-
ceria com o Mês do Hip Hop. 

A programação completa 
do Abril Pra Dança está no 
site da Secretaria Municipal 
de Cultura. Sujeita a altera-
ções.

Confi ra os destaques
da programação 

na zona sul:
1 ANO DO ENCANTAMEN-

TO DE ISMAEL IVO - NOVAS 
PERSPECTIVAS A PARTIR DO 
LEGADO PARA A DANÇA E 
CORPO TERRITÓRIO

Em 08 de abril de 2021 o 
mundo perdeu um de seus 
maiores artistas, Ismael Ivo 
nos deixou em decorrência 
da Covid-19. Para celebrar a 
memória e legado do baila-
rino e coreógrafo, o grupo 
de amigos e parceiros em 
apoio à família de Ismael Ivo, 
se reúnem para desenvolver 
uma série de atividades para 
o projeto “VIRADA ISMAEL 
VIVO”.

O bailarino e coreógrafo 
que é ícone da Dança Con-
temporânea e foi o primeiro 
negro a dirigir o Balé da Cida-
de de São Paulo.

RODA DE CONVERSA -- IS-
MAEL VIVO:

Pretende-se discutir os de-
safi os da arte fora do eixo, fei-
ta pelos artistas que ocupam 
as bordas/ marginalizados 
por uma sociedade desigual, 
a partir do mote de trabalho 

de Ismael Ivo: CORPO-CIDA-
DE, que provocava a tensão 
entre o corpo do bailarino e 
sua relação com o território. 
| Centro Cultural São Paulo. 
R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. 
Próximo da estação Vergueiro 
do metrô. Centro. Dia 10, 17h

Ballet Stagium - 50 Anos 
Memória e Florescência ME-
MÓRIA.

Com concepção coreo-
gráfi ca de Décio Otero e dire-
ção teatral de Marika Gidali, 
“Florescência” tem como 
matéria substancial o nosso 
tempo/espaço presente. O 
colapso que vivenciamos é 
a demonstração evidente 
do fato de que o imprevisto 
sempre muda as perspectivas 
do inevitável.  

| Teatro Paulo Eiró. Av. 
Adolfo Pinheiro, 765, Santo 
Amaro. Zona Sul. Dia 22, 21h

GIRA DANÇA - SEM CON-
SERVANTES -- [CONTEMPO-
RÂNEA] - Faixa Etária: Livre

Trata-se de fragmentos 
da memória. A memória pre-
sente nas fotografias dos 
processos anteriores de An-
gelo e Ana Catarina. Não são 
fotografias de registro de 
espetáculos. São fotogra-
fias tiradas dos vídeos dos 
trabalhos: “Somtir” (2003), 
“Outras Formas”(2004) e 
“Clandestino” (2006)

| Teatro Paulo Eiró. Av. 
Adolfo Pinheiro, 765, Santo 
Amaro. Zona Sul. Dia 23, 21h. 
Dia 24, 19h.

INGRESSOS: Centros Cul-
turais e teatros- Distribuição 
de ingressos 1h antes da apre-
sentação/exibição.

HORÁRIO: terça a domingo, das 18h00 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 gapizzabar

Happy hour com
sotaque italiano

HORÁRIOHORÁRIOHORÁRIO

Restaurante no Brooklin tem 
cardápio especial para Páscoa

A Tasca do Brooklin, fi lial 
em São Paulo da tradicional 
Quinta do Olivardo, restauran-
te de gastronomia portugue-
sa localizado em São Roque, 
preparou um menu especial 
para a Páscoa com destaque 
para o ingrediente que é a 
estrela da data, o bacalhau.

No cardápio à la carte, 
pratos típicos da Ilha da Ma-
deira como Bacalhau à Laga-
reiro, Bacalhau com Natas, 
Bacalhau à Moda da Casa, 
Bacalhau à Gomes de Sá, Ba-
calhau com Broa e bolinho de 
bacalhau. A sobremesa adoça 
o paladar com doces como o 
pastel de nata (Belém), Pas-
tel de Santa Clara, Pastel de 
Coimbra, quindim e rabanada 
portuguesa com calda de mel, 
canela e vinho do Porto.

Já para quem deseja man-
ter a comemoração em casa 
com amigos e familiares, a 
casa preparou kits especiais 
para delivery ou retirada co-
mercializados para o almoço 
na Sexta-Feira Santa e no 
Domingo de Páscoa, com 
variadas opções para 4 a 10 
pessoas, com preços a partir 
de R$ 450 reais.

Confi ra abaixo as opções:
Kits para 4 pessoas: 4 boli-

nhos de bacalhau, arroz com 
alho poró, parmesão e amên-
doas laminadas, Bacalhau 
lagareiro (posta de bacalhau 

assada na brasa, batatas aos 
murros, cebola, pimentão 
vermelho, alho, salsa, azeite 
e azeitona portuguesa) e Pas-
téis de Belém. 

Kits para 6 pessoas: 6 
bolinhos de bacalhau, arroz 
com brócolis, arroz com alho 
poró, parmesão e amêndoas 
laminadas, Bacalhau à moda 
da casa (posta de bacalhau 
assada na brasa, batatas dou-
radas, brócolis, cebola, couve, 
ovo cozido, salsa, pimentão 
vermelho, azeite e azeitona 
portuguesa), Bacalhau Espiri-
tual (bacalhau desfi ado, pão 
embebecido no leite, molho 
bechamel, alho, cebola, ce-
noura, salsa, parmesão, azeite 
e azeitona portuguesa) e Pas-
téis de Belém.

Kits para 10 pessoas: 10 
bolinhos de bacalhau, arroz, 
branco e arroz com brócolis, 
arroz com alho poró, par-
mesão e amêndoas lamina-

das, Bacalhau Valdir Nunes 
(Postas de bacalhau assadas 
na brasa, batatas douradas, 
brócolis, tomate, cebola, azei-
tonas portuguesas, pimentão 
vermelho, alho, ovo, salsa e 
azeite), Bacalhau com Natas 
(bacalhau em lascas, cebola, 
alho, salsa, batatas, azeitonas 
portuguesas, azeite, tomate 
cereja, molho bechamel e 
queijo), Bacalhau Espiritual 
(bacalhau desfi ado, pão em-
bebecido no leite, molho be-
chamel, alho, cebola, cenoura, 
salsa, parmesão, azeite e azei-
tona portuguesa), Pastéis de 
Belém e Rabanada na calda de 
vinho do Porto.

Serviço: 
Tasca do Brooklin 
– Segunda a Domingo – 

das 11h às 16h. 
Informações e pedidos: 

5505-7305 / 99110-1777
R u a  A r i z o n a ,  1 . 4 8 5 , 

Brooklin
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Obras para expandir Linha 2 Verde 
até a Penha começam por túnel

O Metrô iniciou nesta ter-
ça-feira (12) a escavação do 
primeiro túnel da ampliação 
da Linha 2-Verde que vai che-
gar até a Penha. As atividades 
são feitas na futura estação 
Santa Isabel que ficará na 
região da Vila Carrão. 

O túnel terá 24,4 metros 
de altura e 35,6 metros de 
comprimento para fazer a 
ligação do poço - implantado 
ao lado da Avenida Guilherme 
Giorgi - com a via e as platafor-
mas de embarque que serão 
construídas sob o leito da 
avenida e vão ser escavados 
pelo método NATM, que é o 
método austríaco de constru-
ção de túneis. 

A construção do poço ao 
lado de onde fi cará a estrutu-
ra principal da estação (pla-
taformas e vias) foi adotada 
pelo Metrô para evitar a in-
terdição da via por onde tra-
fegam veículos e pedestres. 
Para isso, ele foi construído ao 
lado da avenida para que seja 
possível chegar ao subsolo 
com máquinas e materiais e 
a escavação sob a avenida 
seja feita sem interrupção do 
tráfego. 

Também será por esse 
poço – de 37 metros de diâ-
metro e 40 de profundida-
de - que serão construídos 
os acessos da estação com 
escadas rolantes. O novo tú-
nel vai ligar esses acessos às 
plataformas. Uma solução 
parecida foi aplicada pelo Me-
trô na construção da estação 
São Paulo-Morumbi da Linha 
4-Amarela, onde a via e as pla-
taformas fi cam sob a avenida 
Francisco Morato e o poço de 

acesso está ao lado, com um 
túnel fazendo a ligação. 

Localizada na Avenida Gui-
lherme Giorgi, próximo à Rua 
Angoera, a futura Estação 
Santa Isabel vem sendo cons-
truída em uma área de 7,5 mil 
m² e será a quinta estação do 
novo trecho da Linha 2, após 
a Vila Prudente. Diariamente 
deverão passar mais de 13 mil 
passageiros por essa estação 
que terá sete níveis internos, 
conectados por 21 escadas 
rolantes e quatro elevadores. 

O novo trecho da Linha 
2-Verde terá 8,4 km de exten-
são e oito estações, da Vila 
Prudente à Penha, benefi cian-
do a mais de 400 mil passagei-
ros por dia. Quando pronto, a 
Linha 2 passará a ter 23 km de 
extensão e 22 estações de Vila 
Madalena à Penha. 

Histórico
Em 30 de novembro de 

1987, uma solenidade mar-
cava o início das obras do 
trecho Paulista da Linha 2-Ver-
de (Sacomã-Vila Madalena). 
No dia 25 de janeiro de 1991, 
o primeiro trecho da Linha 
2-Verde, com 3,1 quilômetros 
de extensão e três novas es-

tações (Brigadeiro, Trianon/
Masp e Consolação, além 
da Estação Paraíso, que foi 
reformada), entrou em fun-
cionamento. 

A demanda inicial da Linha 
2-Verde era de 19 mil passa-
geiros/dia, que funcionava 
de segunda a sexta-feira, das 
10h às 15h. Dois meses depois, 
sua operação comercial foi 
ampliada, passando a atender 
das 6h30 às 20h30, saltando a 
demanda da linha para 119 mil 
passageiros/dia. 

em 1992, eram inaugura-
das as estações Ana Rosa II e 
Clínicas, mas o funcionamen-
to completo, das 5h à meia 
noite, só ocorreu em novem-
bro de 1995. 

Em 1998, foram inaugura-
das as estações Sumaré e Vila 
Madalena. Em 31 de março 
de 2004, foi dado o início da 
expansão em direção ao Ipi-
ranga. Dois anos depois, era 
inaugurada a Estação Imigran-
tes (atual Santos-Imigrantes) e 
entrava em operação da Esta-
ção Chácara Klabin. A estação 
Alto do Ipiranga foi inaugurada 
em 2007 e em 2010 a Estação 
Sacomã, totalizando 11,7km. 

Vacinação segue na cidade 
mesmo durante o feriado

administrados pela Secretaria 
Municipal da Saúde seguirá 
esquema especial de atendi-
mento. Estarão abertos e com 
funcionamento ininterrupto 
hospitais e prontos-socorros; 
Assistências Médicas Ambu-
latoriais (AMAs) 24h; Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPAs); Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas 
IV Redenção (Caps AD IV) e 
Samu. Estarão fechados as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), Centros de Convivên-
cia e Cooperativa (Ceccos), 
Centros Especializados em 
Reabilitação (CERs); Rede Mu-
nicipal Especializada (RME) 
em Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST/Aids).

Horários
-  As AMAs 12h estarão 

abertas na sexta-feira (15) e 
no sábado (16), das 7h às 19h;

- As AMAs/UBSs Integra-
das funcionarão na sexta-feira 
(15) e no sábado (16), das 7h 
às 19h, inclusive para vacina-
ção contra Covid-19, gripe, 
sarampo e poliomielite;

- Os Hospitais Dia (HDs) 
funcionarão apenas no sába-
do (16);

- Os Centros de Atenção 
Psicossocial (Caps III) fun-
cionarão na sexta-feira (15), 
sábado (16) e domingo (17), 
apenas com demandas inter-
nas, sem abertura ao público;

- As AMAs Especialidades 
ficarão fechadas na sexta-
-feira (15) e funcionarão no 
sábado (16), das 7h às 19h;

Dias úteis
Ao longo da semana, a 

cidade serguirá com as cam-
panhas de vacinação contra 
a Covid-19, gripe, sarampo e 
poliomielite. 

Os idosos também pode-
rão receber a segunda dose 
adicional (DA2) contra a Co-
vid-19, desde que tenham 
tomado a terceira há pelo 
menos quatro meses. Os dois 
imunizantes podem ser admi-
nistrados de forma simultânea 
na população acima de 12 anos 
de idade, sem necessidade de 
intervalo entre as doses.

Os imunizantes contra a 
Covid-19 e gripe estão dispo-
níveis nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), Assistên-
cias Médicas Ambulatoriais 
(AMAs)/UBSs Integradas, 
megapostos e drive-thrus da 
capital. A vacinação contra 
o sarampo está disponível 
para crianças de seis meses e 
menores de cinco anos, além 
dos profi ssionais de saúde e 
nascidos a partir de 1960. Já 
a vacina contra a poliomielite 
está disponível para crianças 
menores de cinco anos, sem 
histórico vacinal ou com es-
quema vacinal incompleto. 
Viajantes, imigrantes e refu-
giados de países endêmicos 
ou em surto também podem 
receber o imunizante. As va-
cinas podem ser tomadas 
nas UBSs e AMAs/UBSs Inte-
gradas.

SERVIÇO - VACINAÇÃO NA 
CAPITAL

Drive-thrus e megapostos: 
Vacinação de adolescentes e 
adultos - Funcionamento das 
8h às 17h.

Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs): Vacinação de crian-
ças, adolescentes e adultos - 
Funcionamento das 7h às 19h.

AMAs/UBSs Integradas: 
Vacinação de crianças, ado-
lescentes e adultos - Funcio-
namento das 7h às 19h.

Em razão do feriado da 
Sexta-feira Santa, haverá es-
quema diferenciado durante 
os três dias. Na sexta-feira (15) 
e no sábado (16), as AMAs/
UBSs Integradas disponibili-
zarão, das 8h às 19h, vacinas 
contra Covid-19, gripe, saram-
po e poliomielite. Poderão 
se vacinar contra a Covid-19 
crianças de 5 a 11 anos de ida-
de, adolescentes e adultos. 
Os postos aplicarão primeiras 
(D1), segundas (D2) e doses 
adicionais (DAs).

Contra o vírus influenza, 
causador da gripe, a vacina 
está disponível para idosos 
acima de 60 anos de idade 
e trabalhadores de saúde. 
Contra o sarampo estão elegí-
veis crianças de seis meses e 
menores de cinco anos, além 
dos profissionais de saúde 
e nascidos a partir de 1960. 
Para poliomielite estão aptas 
as crianças menores de cinco 
anos, sem histórico vacinal ou 
com esquema vacinal incom-
pleto. Isso vale também para 
viajantes, imigrantes e refu-
giados de países endêmicos 
ou em surto.

No domingo de Páscoa 
(17), a população pode pro-
curar a farmácia parceira (nº 
995) e tenda (nº 52) da aveni-
da Paulista e os postos monta-
dos nos parques. Os parques 
e a tenda da avenida Paulista 
aplicarão doses de vacina 
contra a Covid-19 e contra a 
gripe para as faixas etárias 
elegíveis. A farmácia contará 
somente com vacina contra 
a Covid-19. Todos os endere-
ços das unidades podem ser 
consultados em prefeitura.
sp.gov.br/vacinasampa.

Parte dos equipamentos 

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 

http:s//prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa
https://jornalzonasul.com.br/vacinacao-segue-na-cidade/
http://cozywork.com.br
https://jornalzonasul.com.br/linha-verde-do-metro-ira-ate-a-penha/
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Barroca Zona Sul leva ao sambódromo 
a história de Zé Pilintra e sua fé

No final de fevereiro, de 
forma conjunta, as prefeituras 
de São Paulo e Rio de Janei-
ro decidiram que ainda não 
seria o momento de liberar 
a realização dos desfiles de 
escolas de samba, por conta 
dos riscos de transmissão 
da Covid 22.  Mas, também 
demonstravam compreender 
que as escolas haviam se pre-
parado, feito investimentos 
e ensaios durante um ano e 
seria uma frustração simples-
mente cancelar o evento. Por 
isso, o Carnaval será realizado 
no feriado prolongado de 
Tiradentes, entre 21 e 24 de 
abril, tanto na capital paulista 
quanto na fluminense, com 
transmissão ao vivo pela tv.

O Carnaval de rua havia 
sido cancelado, ainda no início 
do ano, e nas últimas sema-
nas, com o calor ainda impe-
rando na cidade e os índices 
da pandemia sob controle, 
vários blocos carnavalescos 
passaram a reivindicar a re-
tomada do evento. Mas, por 
enquanto a Prefeitura recu-
sou a ideia, por falta de tempo 
hábil para garantir logística e 
segurança. 

Ainda está sendo estudada 
a hipótese de realizar algum 
evento no estilo em junho. 

Em fevereiro, a Prefeitura 
havia anunciado que os des-

fi les aconteceriam seguindo 
diversas normas e protocolos 
de segurança para evitar o re-
crudescimento da pandemia. 
A máscara, inclusive, estava 
prevista como item obriga-
tório, tanto para o público 
quanto para os integrantes 
das escolas.  No entanto, com 
a liberação do uso do aces-
sório inclusive em espaços 
fechados (exceto transporte 
e equipamentos de saúde), a 
máscara não será obrigatória 
no sambódromo. 

Barroca Zona Sul
no sambódromo
Os Desfi les das Escolas de 

Samba de São Paulo acon-
tecem nos dias 16 (Grupo de 
Acesso II - entrada gratuita), 
21 (Grupo de Acesso I), 22 e 
23 de abril (Grupo Especial), 
no sambódromo do Anhembi. 
O ciclo encerra no dia 29 de 
abril, com o Desfi le das Cam-
peãs. Participam da última 
noite a campeã do grupo de 
Acesso II, a primeira e a se-
gunda colocada do grupo de 
Acesso e as cinco escolas com 
as maiores somas de notas 
do grupo Especial, incluindo 
a grande campeã do ano. Os 
ingressos para as mesas e 
cadeiras de pista do dia 16 de 
abril e para todas as modalida-
des nas outras quatro noites 
de evento estão à venda pelo 

EMPREGOS
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Prestes a retomar a opera-
ção de voos internacionais e 
um dos mais movimentados 
do país, o Aeroporto de Con-
gonhas completou em 12 de 
abril seus 86 anos. São cerca 
de 10 milhões de passageiros 
por ano e cerca de 75 mil pou-
sos e decolagens por ano. 

Em 1936, a pista de Con-
gonhas ficava em uma área 
pouco habitada, distante das 
regiões centrais da cidad. 

Na verdade, aquela pista 
junto à estrada Washington 
Luís fi cava, até dois anos an-
tes, no município de Santo 
Amaro e foi o interesse em 
inaugurar ali um aeropor-
to que levou à anexação da 
província vizinha pela capi-

tal paulista. O decreto que 
anexa a Vila de Santo Amaro 
à província de São Paulo é 
datado de fevereiro de 1935, 
ou seja, pouco mais de um 
ano antes da inauguração de 
Congonhas. 

Para ampliar o Aeroporto 
nos anos seguintes à inaugu-
ração, foram desapropriadas 
áreas vizinhas na década de 
1940 . No fi nal dessa década, 
chegaram a ser iniciadas as 
obras para construção de três 
pistas para pousos e decola-
gens, mas apenas a principal 
chegou a ser construída.

Na época, estudos técni-
cos teriam mostrarado que 
a pista única seria sufi ciente 
para atender às especifica-

ções aeroportuárias norte-
-americanas da então Civil 
Aviation Authority (CAA), hoje 
FAA, uma das mais modernas 
para a época.

Efetivamente, a cidade 
na década de 1940 era muito 
menor. Censos da época mos-
tram que na década de 1950 
a cidade saltou de 2 milhões 
para 3,5 milhões de habitan-
tes – quase dobrou. Vale res-
saltar que em 1970, a cidade 
contava com cerca de 6 mi-
lhões de pessoas – número 
que hoje está duplicado: so-
mos 12 milhões de habitantes.

E não foi só o número de 
pessoas que cresceu ao longo 
dos anos, obviamente, mas 
também as moradias, que 

invadiram o entorno do aero-
porto, inclusive com bairros 
repletos de prédios, como 
Moema.

Dois acidentes marcaram a 
história de Congonhas e gera-
ram fervorosos debates sobre 
a necessidade de reduzir o 
movimento. Em outubro de 
1996, um fokker 100 da TAM 
caiu sobre casas no Jabaquara 
segundos após a decolagem, 
rumo ao Rio de Janeiro, ma-
tando 100 pessoas.

Em 17 de julho de 2007, ou-
tro voo da Tam ultrapassou a 
pista de Congonhas e atingiu 
prédios na Av. Washington 
Luiz, ao pousar vindo de Porto 
Alegre, marcando cerca de 
duas centenas de pessoas.

Aeroporto de Congonhas completa 86 anos

site  www.clubedoingresso.
com/carnavalsp. 

Também é possível adqui-
rir ingressos na bilheteria do 
sambódromo do Anhembi 
(Portão 1 – Avenida Olavo 
Fontoura, nº 1.209 – Santana), 
de segunda a domingo, do 
meio-dia às 20h; ou no Carioca 
Club, de segunda a sábado, 
das 13h às 17h. O endereço 
é rua Cardeal Arcoverde, nº 
2899, em Pinheiros, a 3 minu-
tos do metrô Faria Lima.

Dias 22 e 23 de abril será 
a vez das escolas de elite, ou 
seja, do Grupo Especial.

A Barroca Zona Sul  – agre-
miação que já tem quase meio 
século de existência e surgiu 
na Vila Mariana – vai entrar 
no sambódromo às 2h50 da 
segunda noite de desfi les.

Na mesma data, desfi larão 
também outras escolas tradi-
cionais paulistanas. O desfi le 

segue a seguinteordem: Vai 
Vai, Gaviões da Fiel, Mocidade 
Alegre, Águia de Ouro, Barro-
ca Zona Sul, Rosas de Ouro e 
Impédio da Casa Verde.

A Barroca trará o enredo 
“A evolução está na sua fé… 
Saravá Seu Zé!”. A proposta é 
levar para o público a história 
e as particularidades de Zé 
Pilintra, malandro boêmio 
cultuado como entidade nas 
religiões de matriz africana.

Em 2021, não houve desfi le 
das escolas. Em 2020, a Bar-
roca fi cou um ponto atrás da 
campeã Águia de Ouro. Ainda 
assim, na disputa apertada 
que marcou o Carnaval 2020, 
essa distância signifi cou o dé-
cimo lugar para a agremiação.

O resultado garantiu a 
permanência da Barroca no 
Grupo Especial, depois de 15 
anos entre Grupo de Acesso 
e Grupo I.
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Com conhecimento no pacote Offi  ce  
para executar planilhas e relatórios 

administrativos e trabalhos de rotinas

TÉCNICO EM 
LOGÍSTICA

FORMADO OU CURSANDO

Mais informações e 
agendamento de entrevistas pelo

Telefone: 5588.5544 

#EMPREGO  #VAGA #OPORTUNIDADE

•HISTÓRIA

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511997976381&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/barroca-leva-ze-pilintra-ao-sambodromo/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999991483&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20de%20manicure%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
mailto:graficastarcolor@gmail.com
https://jornalzonasul.com.br/congonhas-completa-86-anos/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511954308195&text=Ol�%2C%20vi%20o%20an�ncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Ol�%2C%20vi%20o%20an�ncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
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•URBANISMO

Prefeitura redefi niu regras para 
ruas serem consideradas “vilas”

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Ur-
banismo e Licenciamento 
(SMUL), avançou no aprimo-
ramento do conceito de vila 
em São Paulo. A decisão foi 
tomada em 10 de fevereiro 
pela Câmara Técnica de Legis-
lação Urbanística (CTLU) para 
facilitar o reconhecimento 
de imóveis nessas áreas, que 
apresentam restrições de 
construção.

O objetivo do fortaleci-
mento da definição busca 
elucidar a abrangência da 
proteção legal desses locais 
e suas condições de qualidade 
ambiental como iluminação, 
insolação e circulação. A me-
dida está em consonância 
com o Plano Diretor Estratégi-
co (PDE) e permitirá a aplica-
ção, com mais clareza e segu-
rança, do artigo 64 da Lei de 
Zoneamento, que estabelece 
restrições de construção para 

esses locais e seu entorno.
A deliberação do colegia-

do, formado por represen-
tantes do poder público e da 
sociedade civil, aprimora a 
defi nição de vila que já consta 
na Lei de Zoneamento (Lei 
nº 16.402/2016). Trata-se de 
um conjunto de lotes fi scais, 
originalmente destinados 
à habitação, constituído de 
casas geminadas, cujo acesso 
se dá por meio de via de cir-
culação de veículos, de modo 
a formar rua ou praça no 
interior de uma quadra, com 
ou sem caráter de logradouro 
público”.

Anteriormente, esse con-
ceito não abrangia muitas 
das situações analisadas pelo 
corpo técnico da Coordena-
doria de Legislação de Uso e 
Ocupação do Solo (DEUSO), o 
que gerava questionamentos 
à municipalidade. O assunto 
vem sendo estudado pela 

CTLU desde novembro de 
2021, o que levou à edição 
da resolução aprovada neste 
mês. 

Assim a resolução pas-
sou a considerar, para fins 
de enquadramento de vila, 
documentos como decisões 
judiciais com trânsito em jul-
gado e registros em cartórios 
de imóveis e situações muito 
comuns no passado como vi-
las formadas a partir de aber-
tura de passagem de interior 
de quadra.

Sobre a CTLU
Formada por membros 

da Prefeitura e da sociedade 
civil, o objetivo da Câmara 
Técnica de Legislação Urba-
nística (CTLU) é analisar casos 
não previstos na Lei de Zone-
amento (Lei nº 16.402/2016). 
Suas decisões são fundamen-
tais para a análise do que 
pode e o que não pode ser 
construído na cidade.

Governo lança programa de Fomento
à Cultura com investimento recorde

Fomento
O ProAC Expresso Editais 

terá 50 linhas de editais, 14 
a mais que o ano passado, 
com valor recorde de R$ 100 
milhões. Como em 2021, há 
linhas de editais que con-
templam ações locais como 
em favelas e periferias para 
projetos de artistas, grupos 
coletivos, espaços culturais, 
organizações sociais e corpos 
estáveis de comunidades.

Além disso, também há os 
que atendem o interior e lito-
ral paulista, como nas regiões 
do Pontal do Paranapanema, 
Baixada Santista e Vale do 
Ribeira. Essas linhas integram 
dois programas estratégicos 
do Governo de São Paulo e en-
volvem ações de outras Secre-
tarias: Programa Comunidades 
e Programa Vale do Futuro.

As demais linhas se diri-
gem a áreas como teatro, 
dança, audiovisual, literatura, 
música e espetáculos para o 
público infanto-juvenil, com 
espetáculos e produtos físi-
cos, além de apresentações 
online, que serão exibidas 
por demanda na plataforma 
de streaming #CulturaEm-
Casa, criada em 2020 com o 
objetivo de ampliar a difusão 
cultural virtual e que, em um 
ano, alcançou a marca de 7,3 
milhões de visualizações de 
cerca 4,6 mil conteúdos.

O ProAC Expresso ICMS, 
programa de fomento que 
funciona por meio de patro-
cínios incentivados e renúncia 
fi scal, retoma este ano com o 
valor de R$ 100 milhões. Além 
disso, a Secretaria resgatou o 

Cultura Viva SP, uma premia-
ção em dinheiro e materiais 
audiovisuais para entidades e 
coletivos culturais que deve 
beneficiar R$ 4,1 milhões de 
projetos.

O Juntos pela Cultura, pro-
grama de fomento e difusão 
cultural online e presencial 
que envolve parcerias com 
prefeituras, tem disponível 
neste ano R$ 44 milhões, um 
valor quatro vezes maior do 
que o recebido no ano passa-
do. São 16 chamadas públicas, 
sendo 9 para Prefeituras, 6 
para artistas e 1 para organiza-
ções da sociedade civil e cole-
tivos culturais. Há, também, 4 
linhas inéditas e o retorno do 
apoio a atividades em forma-
to presencial. Este programa 
possibilita iniciativas com a Vi-
rada SP, Circuito SP, Tradição 
SP e Revelando SP.

O Governo do Estado in-
vestiu R$ 25,1 milhões no pro-
grama Difusão Cultural, que 
irá promover 1,3 mil ativida-
des em 2022, entre eventos 
e premiações. O objetivo do 
Difusão é ampliar e garantir 
o acesso da população aos 
meios de fruição e difusão 
cultural nos seus diversos for-
matos, sejam eles presenciais 
ou virtuais. Entre as ações 
que fazem parte do programa 
estão o Teatro Sérgio Cardo-
so; Teatro de Araras; Mais 
Orgulho SP; Semana Guiomar 
Novaes; Festival de Circo de 
São Paulo; SP Gastronomia; 
#Culturaemcasa; Arte Urbana 
+ Concurso de Batalha de Ri-
mas de São Paulo e Evento de 
Premiações da Cultura.

O Governo do Estado lan-
çou nesta quarta-feira (13) o 
maior programa de fomento à 
cultura da história do Estado. 
Com investimento recorde de 
R$ 273,2 milhões e divididos 
em 67 linhas de editais, os 
programas ProAC Expresso 
Editais, ProAC Expresso ICMS, 
#JuntospelaCultura, Difusão 
Cultural e Cultura Viva SP 
vão benefi ciar mais de 11 mil 
projetos culturais em 400 
municípios do Estado.

Nesta edição, a Secretaria 
de Cultura e Economia Cria-
tiva firmou parceria com o 
Sebrae para auxiliar os empre-
endedores interessados em 
se inscrever no ProAc Editais e 
ICMS a estruturar e formatar 
seus projetos. As informações 
quanto aos programas podem 
ser consultadas no www.
cultura.sp.gov.br. A Secre-
taria também disponibilizou 
aos artistas o programa de 
Capacitação à distância das 
Oficinas Culturais. As vagas 
já estão disponíveis no www.
ofi cinasculturais.org.br, com 
início previsto para 3 de maio.

”A cultura é um dos prin-
cipais ativos de São Paulo. 
Gera 3,9% do PIB estadual e 1,5 
milhão de empregos diretos. 
Tem alto impacto na geração 
de inclusão e desenvolvimen-
to e um vasto potencial de 
crescimento. É por isso que o 
Governo de São Paulo tem o 
maior conjunto de programas 
de fomento à cultura do Brasil 
em nível estadual”, afi rmou o 
Secretário de Cultura e Econo-
mia Criativa do Estado, Sérgio 
Sá Leitão.

•CULTURA

https://jornalzonasul.com.br/prefeitura-define-conceito-de-vilas/
https://jornalzonasul.com.br/artistas-podem-pleitear-apoio/
http://prosangue.hubglobe.com
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Teatro do Sesc Vila Mariana tem 
espetáculo infantil dias 16 e 17

Nos dias 16 e 17 de abril, 
o Sesc Vila Mariana recebe o 
espetáculo infantil “Meu Rei-
no por um Cavalo”, produção 
da Cia. Vagalum Tum Tum. 
Livremente inspirada na obra 
Ricardo III, do dramaturgo 
inglês William Shakespeare, 
a peça mostra a trajetória do 
personagem Ricardo lll ao 
trono da Inglaterra. 

O espetáculo é uma ópe-
ra rock, com trilha sonora 
tocada ao vivo pelo cantor e 
compositor André Abujamra. 
A venda de ingressos aconte-
ce pelo portal do Sesc e em 
todas as unidades do Sesc no 
Estado. 

“Meu Reino por um Ca-
valo” conta a história de um 
nobre ambicioso que não 
mede esforços para se tornar 
rei. Sempre acompanhado do 
seu cavalo guitarrista, ele vai 
eliminando todos que encon-
tra em seu caminho rumo à 
coroa. Para isto, ele usa uma 
forma bastante peculiar: as 
pessoas são enquadradas e 
eternizadas em molduras na 
parede.

 Um a um, todos os que 
não têm mais utilidade para 
as ambições de Ricardo são 
presos nos quadros, o que 
leva a uma revolta contra o 
nobre. O espetáculo dá conti-
nuidade à linha de pesquisa da 
Cia. Vagalum Tum Tum, que é 
trazer para o universo infanto-
-juvenil as obras de clássicos 
do teatro universal pelo olhar 

do palhaço e dos bobos da 
corte. As cenas contam com 
acrobacias, aliadas ao jogo 
de máscaras, música e canto, 
linguagens já incorporadas ao 
repertório da Cia. 

Os elementos trágicos do 
original são substituídos pela 
ação dos palhaços em mo-
mentos que remetem à graça 
e à poesia, porém sem perder 
a essência do texto original. 
As mortes que ocorrem no 
texto original, por exemplo, 
são transformadas, nesta 
adaptação, em “enquadra-
mentos”.

A Cia Vagalum Tum Tum foi 
fundada em 2001 por Angelo 
Brandini e Christiane Galvan 
com a proposta de pesquisar 
a fundo as técnicas do pa-
lhaço inseridas no cotidiano 
contemporâneo e o seu jogo 
com a criança. Nestes 20 anos 
de história, traçou uma tra-

jetória voltada para crianças 
e jovens, trabalhando com 
textos clássicos do teatro 
mundial adaptados para esse 
público, sem deixar de cativar 
os pais e acompanhantes que 
as levam para o teatro. 

Tem no repertório sete 
adaptações de Shakespe-
are para crianças e jovens, 
tendo recebido importantes 
prêmios do segmento como 
o APCA (2021), além de ter 
sido indicada ao Prêmio Go-
vernador do Estado (2014) na 
categoria Arte para Criança.

Serviço 
Meu Reino por um Cavalo 

Com a Cia. Vagalum Tum Tum. 
Participação especial de An-
dré Abujamra Dias 16 e 17 de 
abril Sábado e domingo, às 
15h Sesc Vila Mariana - Teatro 
Antunes Filho 60 min Classifi -
cação: livre

Ingressos: disponíveis a 

partir de 12 de abril, pelo do 
Portal Sesc SP, e no dia 13, 
em qualquer unidade do Sesc 
no Estado de São Paulo - R$ 
20 (credencial plena, estu-
dante, servidor de escola pú-
blica, idosos, aposentados e 
pessoas com deficiência) e 
R$ 40 (inteira) *Obs.: Desde 
8/2, os responsáveis pelas 
crianças de 5 a 11 anos devem 
apresentar o comprovante 
de vacinação dos menores 
com a primeira dose do imu-
nizante contra a Covid-19. Já 
para maiores de 12 anos é 
necessário apresentar o com-
provante de vacinação com as 
duas doses ou a dose única da 
vacina. O comprovante pode 
ser físico ou digital e deve ser 
mostrado juntamente com o 
documento com foto.

O Sesc Vila Mariana fi ca na 
Rua Pelotas, 141, Vila Mariana . 
Informações: 5080-3000

Terreno Praça da Árvore
Rua totalmente comercial, 18m de frente x 36,5m de fundos,

Área Total 662m2 - a 300m do metrô
OCASIÃO- R$ 7.100.000

Apto. São Judas - 300m metrô
3 dorms (arms/suite)  - sala em L - sacada - ótima cozinha 
espaçosa - lavand. - dep. emp. - 2 vagas paralelas livres

OCASIÃO- R$ 680 mil

Prédio Comercial Novo
Próx. Igreja S. Judas - metrô 

Terreno 800m2 - Construção de 1a. - 1.400m2  A.C.
Ocasião inédita - ALUGO/VENDO

Casa térrea São Judas
Vaga - reformada - 10m frente - 3 dorms - suite - sal - copa 
- coz - dep. emp. - entrada lateral - 3 vagas cobertas - 
portão automático- aquecimento solar - totalmente isolada.

OCASIÃO - Aceito imóvel - menor valor

Apto São Judas
2 dorms - sala em L - banheiro- 1 vaga.

R$ 420 mil
PLANALTO IMÓVEIS

AV. JABAQUARA, 2620 - COM NORAIR

FONE:  2276-7676
CEL. 99169-6819

https://jornalzonasul.com.br/espetaculo-infantil-na-vila-mariana/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511984439556&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
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