
10 de junho de 2022 - ano 62 - no 3.080Telefone/WhatsApp: (11) 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br

Fondue salgado do Outback é um 
dos destaques do cardápio, com 
blend de queijos especiais 
Página 2 Página 2

Escola de Música do Ibirapuera 
está com inscrições abertas 
para cursos para iniciantes

Vizinhança teme Congonhas
Está agendado o leilão 

para a concessão do Ae-
roporto de Congonhas: 
18 de agosto. As recentes 
reformas da pista e áreas 
comerciais e comuns do 
aeroporto, a conexão com 
a malha metroviária do me-
trô (prevista para ser con-
cluída até dezembro desse 
ano, com a linha Ouro, 17) 
e a volta dos voos interna-
cionais vai representar o 
aumento do movimento 
por ali. Já há mais pousos 
e decolagens, o número de 
passageiros também deve 
ser ampliado. Mas, essas 
mudanças estão causando 
temores em moradores 
de bairros próximos, em 
especial nos distritos de 
Moema e Jabaquara. As 
associações dessas regiões 
estão se organizando e 
participando de audiên-
cias públicas para deba-
ter preocupações relacio-
nadas a trânsito, barulho 
e segurança. Página 4

Entorno das estações das linhas
Ouro e Verde será adensado

Foto: Rovena Rosa/Abr

A Prefeitura autorizou o 
adensamento ao redor de 
novas estações de metrô 
- ao longo das linhas Ouro 
(especialmente região 
do Campo Belo e Itaim) e 
Verde (no trecho que vai 
da Vila Prudente à Dutra, 
incluindo região do Ipiran-
ga) Esses locais poderão 
ter mais edifícios de usos 
mistos (residencial e não 
residencial) como já ocorre 
nos bairros de Moema e 
Vila Clementino. 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

CIRURGIÃO-DENTISTA

•GASTRONOMIA

•CULTURA
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Escola de Música do Ibirapuera abre 
processo seletivo para iniciantes

A Escola de Música do Par-
que Ibirapuera, administrada 
pela Urbia, acaba de abrir 
processo seletivo para cursos 
de música em nível iniciante. 
Ao todo são 30 vagas dispo-
níveis para crianças e adoles-
centes, na faixa etária entre 
10 e 12 anos, que estejam 
regularmente matriculados 
em uma unidade de ensino. 
As inscrições acontecem até 
dia 15 de junho.

 Para participar do pro-
grama, os candidatos devem 
preencher um formulário on-
-line e não precisam possuir 
conhecimento musical. Após 
o cadastro, os estudantes se-
rão convocados para uma en-
trevista presencial e passarão 
por testes de coordenação 
motora e de percepção rít-
mica, melódica e harmônica. 

 Os alunos aprovados na 
etapa de testes deverão com-
parecer à Escola de Música 
portando os seguintes do-
cumentos: comprovante de 
matrícula escolar; carteira 
de vacinação; comprovante 
de endereço; documentos 
pessoais (nome completo, 
data de nascimento e nú-
mero do RG ou certidão de 
nascimento) e identidade do 
responsável. 

Vale ressaltar que estu-
dantes convocados que não 
comparecerem com os do-
cumentos indicados entra-
rão em uma lista de espera. 

Além disso, alunos de escolas 
públicas estarão isentos do 
pagamento da matrícula e a 
mensalidade é 100% gratuita 
durantetodo o curso.

 O curso básico de forma-
ção em Música tem duração 
de três anos e é distribuído 

em seis semestres. A Escola 
de Música do Parque Ibirapue-
ra funciona às segundas, ter-
ças, quartas e quintas-feiras 
em dois horários: manhã, das 
8h às 12h, e tarde, das 14h às 
18h. Já aos sábados, as ativi-
dades ocorrem das 8h às 13h.

Fondue salgado é destaque 
no cardápio da rede Outback

Queijos são alimentos an-
cestrais que combinam com 
diversas preparações gastro-
nômicas. Além de deliciosos, 
expõem diferentes palada-
res, aromas e texturas que 
harmonizam com variados 
pratos e bebidas. Onde tem 
queijo, necessariamente, tem 
uma experiência sensorial 
deliciosa.

Agora imagine mesclar 
- em um equilíbrio perfeito - 
cinco tipos de queijos em uma 
textura aveludada irresistível? 
Esse é o segredo do novo 
fondue de queijo de Outback, 
queridinho da vez em toda a 
rede. Perfeito para as baixas 
temperaturas, o fondue de 
queijo é motivo para uma 
reunião de amigos ou uma 
noite aconchegante em casal, 
ou seja, ele é o match perfeito 
para todas as ocasiões.

Preparado com os queijos 
Ementhal, Blue Cheese, Che-
ddar, Gouda e Mozzarella, 
a versão salgada vai à mesa 
com filé mignon em cubos, 
pedaços de frango grelha-
do ao barbecue, camarões 
empanados, além dos no-
vos acompanhamentos, os 

conhecidíssimos heroes da 
rede, sendo, a Barbecue Ribes 
(bites de costela de porco 
assada e grelhada com bar-
becue) e Homemade Golden 
Potatoes, deliciosas batatas 
assadas com toque da casa, 
tudo bem outbackzado.

O fondue de queijo está 
disponível por R$ 114,90 em 
toda a rede Outback, nos 
restaurantes e também via 
delivery, realizado com ex-
clusividade pelo iFood. Edição 
limitada e enquanto durarem 
os estoques.

Sobre o Outback
O Outback Steakhouse 

possui 129 restaurantes no 
Brasil e está presente em 49 
cidades, 16 estados brasilei-
ros e no Distrito Federal. No 

mundo está em 23 países nas 
Américas, Ásia e Oceania. O 
primeiro restaurante no País 
foi inaugurado na Barra da Tiju-
ca, no Rio de Janeiro, em 1997. 
Na região, há lojas nos shop-
ping centers Santa Cruz, Pátio 
Paulista e Plaza Sul, e outra ao 
lado do shopping Ibirapuera, 
na Avenida Moaci, 187.

Com seus cortes de carne 
especiais e aperitivos icônicos 
como a Bloomin’ Onion, o Out-
back caiu no gosto do brasileiro 
pela qualidade e sabor marcan-
te da sua culinária, somados à 
descontração no atendimento 
e às instalações aconchegan-
tes. A marca oferece uma ex-
periência única, divertida que, 
no Brasil, fi cou conhecida como 
#MomentoOutback.

Fundado em 2005, o cen-
tro de formação musical é se-
diado no subsolo do Auditório 
Ibirapuera, obra arquitetônica 
de Oscar Niemeyer, projetado 
nos anos 50 e construído no 
início dos anos 2000. Atual-
mente, o programa conta 
com 63 estudantes matricu-
lados na escola e 24 alunos e 
ex-alunos que compõem a Or-
questra Furiosa, comandada 
por Proveta, um dos maiores 
nomes da música brasileira.

As aulas de instrumentos 

musicais previstas para este 
semestre para os estudantes 
que já participam do progra-
ma são: contrabaixo (acústico 
e elétrico), violão, canto, sa-
xofone, fagote, fl auta, oboé, 
clarinete, bateria, percussão 
popular, percussão erudi-
ta, canto, trombone, trom-
pa, tuba, eufônio, trompete, 
acordeon. Em atendimento à 
uma demanda dos alunos, em 
breve, a Urbia abrirá vagas 
para guitarra elétrica, cava-
quinho e bandolin.

Por dentro da Escola 
de Música do Ibirapuera

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

Celebre o Amor
Dias 10, 11 
e 12/06

tativas com o novo empre-
endimento. “Uni o útil ao 
agradável. Sempre gostei da 
culinária asiática e sempre 
quis ter um restaurante. Pes-
quisando, vi na Jin Jin uma 
ótima oportunidade para in-
vestir. Apesar da pandemia 
e de outras questões econô-
micas no Brasil e no mundo, 
eu acredito na retomada. E a 
Halipar tem sido uma grande 
parceira para que tudo dê 
certo”, comenta.

Serviço
Jin Jin | Plaza Sul Shopping
Endereço: Praça Leonor 

Kaupa, 100, Jardim da Saúde . 
Horários: Segunda-feira a 

sábado: 10h às 22h; Domingos 
e feriados: 12h às 22h

 Sobre a Jin Jin
A Jin Jin é a maior rede 

de culinária asiática fast food 
do Brasil. São 70 unidades 
distribuídas em 11 estados 
brasileiros, mais o Distrito Fe-
deral, nos formatos Praça de 
Alimentação e quiosque. En-
tre os diferenciais da marca, 
destacam-se a variedade do 
cardápio oriental e as diversas 
campanhas promocionais que 
desenvolve ao longo do ano. 

A Jin Jinespecializada em 
culinária asiática fast-food, 
inaugurou uma unidade no 
Plaza Sul Shopping. 

A loja, no sistema fast 
food, oferece principalmente 
opções em culinária típica 
chinesa, como frango xadrez, 
peixe empanado, beef com 
brócolis, rolinhos primavera, 
yakissoba, lombo ao molho 
de gengibre.

Depois de um ano e meio 
do primeiro investimento em 
food service e na franquia 
Jin Jin, o empresário Wagner 
Cristianotti tem boas expec-

Jin Jin: rede de fast food de comida 
oriental abre nova unidade na região
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•SAÚDE

• URBANISMO

Prefeitura libera adensamento no
entorno das linhas Ouro e Verde 

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Urbanismo e Licen-
ciamento (SMUL), publicou, 
no Diário Oficial do último 
dia 02/06, dois decretos que 
ativam eixos de transporte 
público no entorno da Linha 
2-Verde (Trecho Vila Prudente-
-Dutra) e Linha 17-Ouro (Tre-
cho 1 - distritos Campo Belo e 
Itaim Bibi) do Metrô. Confi ra 
as publicações no Diário Ofi -
cial.

 Na prática, isso significa 
que esses locais poderão, a 
partir de agora, usufruir de 
benefícios urbanísticos de 
Zona Eixo de Estruturação 
da Transformação Urbana 
(ZEU) para maior adensamen-
to construtivo e populacional 
e implantação de fachada ati-
va, fruição pública e edifícios 

de usos mistos (residencial 
e não-residencial). É diretriz 
do Plano Diretor Estratégi-
co (PDE) de 2014 orientar o 
crescimento da cidade nas 
proximidades do transporte 
público.

 A ativação dos eixos é pre-
vista pelo Plano Diretor para 
as áreas demarcadas como 
Zona Eixo de Estruturação 
da Transformação Urbana 
Previsto (ZEUP). De acordo 
com a lei, essas zonas devem 
receber os parâmetros urba-
nísticos dos eixos somente 
após a emissão da Ordem 
de Serviços das obras das 
infraestruturas do sistema 
de transporte, autorizações 
e licenças dos órgãos com-
petentes e publicação do 
decreto autorizador. Essa 
medida faz com que não se 

permita o licenciamento de 
empreendimentos de elevada 
densidade sem que o sistema 
de transporte público coletivo 
esteja em implantação.

 Estes são, respectivamen-
te, o 5º e o 6º eixos de trans-
porte público ativados pelo 
Município e previstos pelo 
Plano Diretor. Em abril de 
2019, recebeu os parâmetros 
urbanísticos de ZEU o entorno 
do corredor de ônibus na Av. 
Eng. Luiz Carlos Berrini, entre 
a Av. Jorn. Roberto Marinho 
e a Av. dos Bandeirantes. Em 
janeiro de 2016, as regiões da 
Linha 5-Lilás e Linha 6-Laranja 
do Metrô foram contempla-
das. Já em junho de 2015, a 
publicação de um decreto 
tornou eixo de transporte 
público a região do Corredor 
de Ônibus Leste-Itaquera.

Vacinação contra Covid acontece 
em todas as unidades de saúde

rio municipal da Saúde, Luiz 
Carlos Zamarco.

Para receber as vacinas 
contra Covid-19, é necessário 
um intervalo de quatro meses 
entre as doses. Atualmen-
te, pessoas com mais de 50 
anos de idade e profi ssionais 
da área da saúde com mais 
de 18 anos podem receber 
a DA2. No caso de cidadãos, 
acima de 50 anos, com alto 
grau de imunossupressão, 
está liberada a terceira dose 
adicional (DA3) para aqueles 
que receberam a DA2 há pelo 
menos quatro meses. 

Na multivacinação vol-
tada ao público infantil, são 
disponibilizados imunizantes 
como: tríplice viral (sarampo, 
caxumba e rubéola), tetra-
viral (sarampo, caxumba, 
rubéola e varicela), BCG, pen-
tavalente, vacina inativada 
poliomielite (VIP), vacina oral 
poliomielite (VOP), pneu-
mo 10, rotavírus, meningo 
C, meningo ACWY, varicela, 
hepatites A e B, febre ama-
rela, DTP (difteria, tétano e 
coqueluche), dupla adulto, 

HPV e pneumo 23.
É válido destacar que, para 

crianças entre 5 e 11 anos de 
idade, as vacinas de sarampo 
e Covid-19 não devem ser apli-
cadas simultaneamente. Deve 
ser priorizada a imunização 
contra a Covid-19. Depois de 
15 dias pode ser aplicada a va-
cina contra o sarampo. Para 
a população em geral, acima 
de 12 anos e trabalhadores 
da Saúde, pode ser feita a 
imunização simultânea entre 
as vacinas de sarampo, gripe 
e Covid-19.  

Mais informações e a lista 
completa dos postos podem 
ser encontradas na página 
do Vacina Sampa, disponível 
em:https://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/
saude/vigilancia_em_saude/
index.php?p=307599. 

Os grupos prioritários 
para a vacina contra a gripe 
estão disponíveis no seguinte 
link: https://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/
saude/vigilancia_em_saude/
doencas_e_agravos/index.
php?p=310726.

Neste fim de semana a 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS) abrirá todas as unida-
des de saúde para imunizar 
a população contra Covid-19 
e gripe, além de promover 
a multivacinação infantil. No 
sábado (11), estarão abertas 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), das 8h às 17h, e as As-
sistências Médicas Ambulato-
riais (AMAs)/UBSs Integradas, 
das 7h às 19h, exclusivamente 
para a vacinação. Também 
será intensifi cada a imuniza-
ção dos acamados.

Todas as unidades reali-
zam a aplicação da primei-
ra dose (D1), segunda dose 
(D2), primeira dose adicional 
(DA1) e segunda dose adicio-
nal (DA2) contra a Covid-19. 
Também estarão disponíveis 
vacinas contra o vírus infl uen-
za, causador da gripe, para 
o público elegível, além de 
imunizantes da campanha de 
multivacinação para as crian-
ças a partir de seis meses de 
idade.

No domingo (11), os par-
ques Buenos Aires, Severo 
Gomes, da Independência, do 
Carmo e da Juventude aplica-
rão vacinas das 8h às 17h. A 
vacinação também ocorre das 
8h às 16h na avenida Paulista, 
em uma tenda localizada no 
número 52, e em uma farmá-
cia parceira, no número 995. 
A farmácia aplicará somente a 
vacina contra a Covid-19.

“É fundamental que as 
pessoas se conscientizem 
da importância de manter as 
suas carteiras de vacinação 
atualizadas. Isso vale tanto 
para a Covid-19 como para 
a gripe e as demais vacinas 
obrigatórias”, diz o secretá-

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 
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Associações de Moradores participaram de audiência
para debater concessão do Aeroporto de Congonhas

Representantes da avia-
ção e associações de mora-
dores pediram mais tempo 
para discutir o impacto das 
concessões dos aeroportos 
de Congonhas e Campo de 
Marte, durante a audiência 
pública realizada pela Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
São Paulo na quarta-feira (8), 
no Palácio 9 de Julho.

O presidente da Alesp, 
deputado Carlão Pignatari, 
presidiu a audiência. “Recebi 
alguns presidentes de asso-
ciações de moradores do en-
torno de Congonhas dizendo 
que queriam entender melhor 
como seria a concessão. Sou 
favorável a qualquer tipo de 
concessão, desde que seja 
esclarecido para a comuni-
dade como será feita”, disse 
o parlamentar, que afirmou 
ser necessária a realização de 
outros encontros para tratar 
do tema até a data do leilão.

A 7ª rodada de concessões 
aeroportuárias do governo fe-
deral foi aprovada pela Agên-
cia Nacional da Aviação Civil 
(Anac) esta semana e o leilão 
em bloco de 15 terminais foi 
marcado para o dia 18 de 
agosto, na B3.

 O aeroporto de Congo-
nhas, segundo mais movimen-
tado do país, com cerca de 
22,7 milhões de passageiros 
por ano, e o aeroporto do 
Campo de Marte, em Santa-
na, integram o bloco SP-MS-
-PA-MG junto com outros 10 
terminais.

População do entorno
 Segundo as projeções do 

estudo de viabilidade das con-
cessões, com a privatização, 
a capacidade do aeroporto 
de Congonhas seria ampliada 
para 30 milhões de passagei-
ros por ano.

 Representante da asso-
ciação de moradores de Jar-
dim Novo Mundo e porta-
-voz de outras 12 associações 
do entorno de Congonhas, 
Guilherme Canton levou a 
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preocupação com a saúde 
dos moradores com o possí-
vel aumento do número de 
voos e do ruído gerado pelas 
aeronaves.

 Canton criticou a celeri-
dade no processo de conces-
são e pediu mais tempo para 
discutir mecanismos para 
controle dos ruídos e ações 
para mitigar os danos am-
bientais e urbanos causados 
pelo aeroporto. “Milhares de 
pessoas estão sendo afetadas 
por este processo. Ninguém 
aqui é contra a concessão do 
aeroporto, mas a forma que 
está sendo conduzida acredi-
tamos que é prejudicial para o 
entorno”, disse.

 O secretário-executivo de 
Mudanças Climáticas da Capi-
tal, Pinheiro Pedro, afirmou 
que a prefeitura discute uma 
eventual taxa a ser cobrada 
das concessionárias por conta 
do aumento da poluição e da 
necessidade de redução da 
emissão de gases do efeito 
estufa.

 Já o representante da 
associação de moradores de 
Vila Nova Conceição, Pedro 
Uehara, levou a queixa quan-
to ao trânsito na região de 

Congonhas. “A gente precisa 
pensar, antes da licitação, 
no planejamento do trânsito 
para a região, e não depois 
de licitado com o aumento 
no volume, para que a CET 
[Companhia de Engenharia 
de Tráfego] venha e apague 
o incêndio de forma equivo-
cada”, afi rmou.

 Posicionamento do gover-
no federal e da Anac

 O secretário Nacional de 
Aviação Civil do Ministério de 
Infraestrutura, Ronei Glanz-
mann, fez durante a audiência 
a explanação técnica de como 
a concessão dos aeroportos 
será conduzida. De acordo 
com o secretário, o aumen-
to na capacidade de Congo-
nhas será gradativo. “Esse 
aumento não é do dia para a 
noite, ele se dará com muita 
responsabilidade, com muita 
engenharia e conhecimento 
técnico de modo que acon-
teça de maneira gradativa e 
harmônica”, afi rmou.

 Quanto a organização 
do trânsito no entorno dos 
aeroportos, Glanzmann afi r-
mou que é preciso discutir 
a questão com o município. 
“Tudo isso deixa de ser uma 

discussão só aeroportuária 
e passa a ser uma discussão 
de mobilidade urbana, que 
tem que ser feita em uma 
metrópole como São Pau-
lo com toda certeza, é uma 
agenda prioritária”, disse o 
secretário.

 Durante a audiência tam-
bém foi discutida a ques-
tão da aviação geral, que 
comtemplas os voos execu-
tivos. “Dentro do edital, nós 
não temos áreas reservadas 
para a aviação geral”, afir-
mou o diretor da Associação 
Brasileira de Aviação Geral, 
Flávio Lemos, que sugeriu a 
criação de um dispositivo de 
preservação da operação em 
Congonhas.

 Glanzmann afi rmou que a 
aviação geral será mantida no 
aeroporto de Congonhas por 
meio dos chamados espaços 
de oportunidade, sem a exis-
tência das áreas reservadas. 
“Congonhas é um aeroporto 
que interessa a todo o Brasil. 
O foco é a segurança das 
operações e o conforto dos 
passageiros”, afirmou o se-
cretário.

Por:  Matheus Batista
/Alesp

EMPREGOS

Oração à Santa Clara
Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo com tua vida de 
pobreza e oração, fazei que entregando-nos confi antes 

à Providência do Pai Celeste, no inteiro abandono, 
aceitemos serenamente sua Divina Vontade. Amém.

 Rezar 9 dias com 1 velas acesa 1 Ave Maria e,
 no último dia, deixar a vela acesa até o fi m. 

Fazer 3 pedidos, 2 impossíveis e 1 de negócios.
T.L.

ORAÇÕES
SALMOS

Leia os Salmos 16, 23, 27, 38, 91 e 121, 
durante 3 dias. 

Faça um pedido impossível e 2 difíceis
Mande publicar no terceiro dia 

e terá resultado
COM MUITA FÉ. 

C.L.S.S

Câmara Municipal também terá audiência pública
O tema da concessão de 

Congonhas e reclamações da 
vizinhança vai continuar a ser 
debatido. A CCJ (Comissão 
de Constituição, Justiça e Le-
gislação Participativa) da Câ-
mara Municipal de São Paulo 
aprovou a realização de uma 
Audiência Pública para deba-
ter a concessão do terminal 
do aeroporto de Congonhas 
em um leilão autorizado pela 
ANAC (Agência Nacional de 
Aviação Civil), marcado para 
o dia 18 de agosto. O requeri-
mento é de autoria da verea-
dora Sandra Tadeu (UNIÃO).

A concessão do aeroporto 
de Congonhas para a iniciativa 
privada e sua internacionali-
zação está prevista para esse 
ano, com contrato de 30 anos 
de duração. Com essa tran-
sição, a perspectiva é de um 
aumento de 37,5% nos pousos 
e decolagens, passando dos 
atuais 32 movimentos para 44 
movimentos por hora. Projeta-
-se também um acréscimo de 
35% no número de passageiros 
em 10 anos. Em junho de 2019 
embarcaram e desembarca-
ram cerca de 1,7 milhões de 
viajantes no aeroporto.

Os impactos negativos que 
este aumento de movimentos 
trará para os moradores do en-
torno do aeroporto – principal-
mente dos distritos de Moema 
e Jabaquara – são ambientais, 
com maior descarga de po-
luentes; na saúde, com maior 
frequência de ruído, afetando 
a saúde auditiva e mental; na 
mobilidade, com aumento 
do trânsito na região; e na 
segurança, com o aumento do 
risco de acidentes aéreos – a 
exemplo do acidente com o 
avião da TAM, em 2007.

Diante deste cenário, as 

várias associações do entor-
no do Aeroporto, entre elas 
a Associação Viva Moema, 
AVM (Associação Vila Ma-
riana), Sojal (Associação de 
moradores do Jardim Lusitâ-
nia), AMVNC (Associação de 
moradores da Vila Nova Con-
ceição), AMEA (Associação 
do Entorno do Aeroporto), 
Vila Noca Jardim Cecy, ANMA 
(Jardim Novo Mundo), AME 
Jardins, AVP (Associação 
Viva Paraíso) e SAIB (Amigos 
do Itaim Bibi) vem se mobili-
zando para que os impactos 
sejam mitigados.
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Parque da Independência será 
parcialmente fechado para obras

Em 7 de setembro de 2022 
será comemorado o Bicen-
tenário da Independência 
do Brasil e por isso seguem 
a todo vapor as obras de re-
vitalização no Parque Inde-
pendência, no Ipiranga. Com 
canteiros isolados por conta 
de transplantes de árvores, 
manutenções no Monumento 
e seu entorno, restauração 
de postes e luminárias e ser-
viços executados também na 
galeria pluvial, as próximas 
semanas terão um aumento 
no fl uxo de caminhões, profi s-
sionais e equipamentos.

A fim de continuar aten-
dendo bem o frequentador e 
modernizando o parque para 
a grande festa de setembro, 
estarão temporariamente fe-
chadas as áreas do Monumen-
to, Casa do Grito, Ladeira do 
Skate e do terreno destinado 
à ampliação. Seguem abertas 
a pista de cooper e as áreas 
de banheiros e de piquenique 
(atrás do Museu), pelos por-
tões da Avenida Nazaré e da 
Rua Padre Marchetti.

Parque Independência
Espaço é um patrimônio 

nacional, onde o grito da in-
dependência do país foi pro-
clamado por Dom Pedro I. Na 
Colina do Ipiranga, junto ao 
Riacho do Ipiranga, em 1822, 
que ocorreu o famoso grito 
de independência do Brasil 
em relação a Portugal, por 
parte de Dom Pedro I. Desde 
então, a área passou a ter um 
valor simbólico especial.

O Parque Independência 
tem também um impressio-
nante e belíssimo jardim fran-
cês, que liga o Monumento à 
Independência ao Museu do 
Ipiranga. Ele foi inaugurado 
em 1909, inspirado no Jardim 
de Versalhes, na França, em 
um perfi l estilístico revivalista 
e traz elementos clássicos 
como chafariz, lago, fontes 
e estátuas. Como um parque 
municipal, foi implantado em 
1989.

Mas não só de beleza e 
história que vive o Parque 
Independência. A área verde 
também é rica em sua fauna e 
fl ora. Foram identifi cadas 160 
espécies arbóreas na região, 
metade natural da cidade de 

São Paulo e 39% tidas como 
exóticas. Destacam-se a arau-
cária, o pau-ferro, a painei-
ra, a árvore-da-borracha e o 
amendoim-acácia, usadas no 
trabalho de paisagismo.

A fauna do Parque Inde-
pendência tem o registro de 
94 espécies, sendo 73 de aves 
e quatro mamíferos. Há 14 
espécies de borboletas tam-
bém catalogadas. Entre os 
mamíferos, estão a preguiça-
-de-três-dedos, o gambá-de-
-orelha-preta e os saguis-de-
-tufo-branco e de-tufo-reto. 
O local é ótimo para avistar 
papagaios, periquitos, mara-
canãs e tuins, além de pica-
-paus e pássaros da família do 
bem-te-vi.
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Ricardo Jafet, Complexo Maria Maluf e
avenida 23 de Maio serão recapeados

As avenidas 23 de Maio e 
Ricardo Jafet estão na lista 
das vias a serem benefi ciadas 
por um programa de reca-
peamento que a Prefeitura 
anunciou essa semana. Já em 
junho começam as obras, que  
vão incluir também, na região, 
o Complexo Viário Maria Ma-
luf - túnel que conecta as regi-
ões do Jabaquara e Ipiranga. 

Segundo a Prefeitura, o 
valor a ser investido é o maior 
da história em se tratando de 
recuperação asfáltica - apro-
ximadamente R$ 1 bilhão. Até 
2024, mais de 20 milhões de 
m² serão recuperados com 
recapeamento, micro pavi-
mentação e manutenção de 
pavimento rígido.

Na publ icação,  foram 
divulgados os endereços 
prioritários para receber os 
serviços asfálticos. Entre os 
critérios considerados para a 
escolha das vias prioritárias, 
estão o volume de tráfego e 
a deterioração do pavimento 
existente, demanda de trans-
porte coletivo sobre pneus, 
histórico de operação de con-
servação de pavimentos viá-
rios, além de outras deman-
das da própria comunidade.  

Também estão incluídas as 
Marginais Pinheiros e Tietê. 
Além destes cerca de 70 ou-
tros.  Veja a relação completa  
no link http://diariooficial.
imprensaofi cial.com.br/nav_
v6/index. asp?c=31990&e=
20220604&p=1

A SMSUB, responsável 
pela Conservação e Manu-
tenção da Malha Viária da 
Cidade de São Paulo, mantém 

PUBLICIDADE LEGAL
Precisa publicar balanços, avisos ofi ciais,  editais de convocação, 
declarações legais diversas?O jornal São Paulo Zona Sul publica. 

Preços especiais para Ongs e instituições benefi centes
Informações e orçamentos: 5072-2020

permanente monitoramento 
das condições do pavimento 
asfáltico da malha viária da Ci-
dade de  São Paulo, e a partir 
de tal monitoramento possui 
dados acerca da existência 
de trechos de vias com pavi-
mento asfáltico em estado 
ótimo, bom, regular, ruim e 
péssimo em todas as regiões 
da cidade.

Melhorias
Diferente das ações ante-

riores, em que a recuperação 
do pavimento era padroni-
zada e uniforme, é feita uma 
avaliação do pavimento exis-
tente por meio de levanta-
mentos e inspeções, que per-
mitem a aplicação do asfalto 
personalizado para cada via. 
Os materiais são os mesmos 
utilizados na Europa, Alema-
nha, Suécia e Inglaterra, e 
apresentam vantagens como 
alta resistência à deformação, 
maior vida útil e resistência a 
derrapagens.

Além disso, as empresas 
responsáveis entregam o 
trabalho com a garantia e a 

avaliação de técnicos que con-
siderem que o recapeamento 
não apresenta nenhuma ne-
cessidade de correção. Caso 
haja algum dano após a fi nali-
zação das obras, as empresas 
realizam o reparo.

No serviço de recapea-
mento é realizada a recom-
posição estrutural de toda a 
extensão da via, como guia, 
sarjeta e drenagem. Os ma-
teriais apresentam vanta-
gens como alta resistência à 
deformação, maior vida útil 
e resistência a derrapagens, 
além da qualidade superior 
do asfalto e cuidados durante 
a aplicação.

As vias prioritárias para re-
ceber recapeamento conside-
ram os desgastes provocados 
por fenômenos climáticos, 
ação do tempo, intervenções 
de concessionárias de servi-
ços públicos e volume do trá-
fego de veículos. Também são 
analisadas as características 
de fl uxo de cada tipo de via 
e as estruturas de drenagem 
superfi ciais.

O direito de defesa

Tudo isso porque, o advo-
gado, em sua atuação, presta 
serviço público e exerce função 
social, uma vez que a lei lhe con-
fere garantias profi ssionais no 
desempenho de suas funções.

O advogado tem o direito de 
defender o seu cliente, recorrer, 
impugnar, questionar decisões, 
reivindicar o direito de defesa a 
parte, sob pena de termos um 
Estado de Exceção, e regredir 
os direitos do cidadão que por 
muito sacrifício e sofrimento fo-
ram cerceados historicamente.

Como guardiões da justiça, o 
Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil interveio 
no processo e requereu perante 

o plenário do STF a revogação 
da aplicação da multa ao advo-
gado.

Vamos aguardar que o STF 
entenda que realmente essa 
decisão deve ser revista e con-
sequentemente assegurando o 
Estado democrático de Direito.

* 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,

atualizado semanalmente

* Por Thiago Massicano
O direito de defesa é um dos 

princípios da nossa Constituição 
Federal e nele expressa a essên-
cia da segurança jurídica. Sem 
o direito de defesa a sociedade 
regressa ao início da sua exis-
tência, tornando impossível a 
vida sociável.

O princípio constitucional da 
ampla defesa foi diretamente 
afrontado por aquele que de-
veria ser o guardião da nossa 
Constituição, o Supremo Tribu-
nal Federal.

Sem entrar no mérito ou 
fundamento de defesa ou acu-
sação, mas o ministro Alexandre 
de Morais ao condenar uma 
multa na Ação Penal nº 1.044/
DF para o advogado Paulo Cesar 
de Rodrigues Faria, ora então 
defensor do Deputado Federal 
Daniel Silveira, cometeu um ato 
contra a própria Constituição.

A advocacia é ato indispen-
sável à administração da justi-
ça, exercendo seu papel com 
liberdade e autonomia que a 
própria Carta Magna assegura. 
O advogado impetrou recurso 
assegurado pela própria legis-
lação vigente, exercendo sua 
prerrogativa e função social da 
defesa ao seu cliente.

Limitar, postergar e restrin-
gir o advogado ao exercício 
da sua função social é um ato 
totalmente contrário ao estado 
democrático. Não se pode per-
mitir aplicação de multa a um 
defensor.

•ARTIGO


