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Durante o “OFISA na 
Varanda”, que aconte-
cerá às terças e quintas-
-feiras, um grupo de mú-
sicos se apresentará na 
marquise do Teatro Pau-
lo Eiró, por 15 minutos. 
Na trilha sonora: clássi-
cos da música popular e 
trilhas de cinema.

E no dia 9 de maio, 

domingo, também ha-
verá concerto especial 
para o Dia das Mães na 
Praça de Vidro do Teatro 
Paulo Eiró e a OFISA 
espera a participação do 
público e moradores de 
Santo Amaro.

Foto: divulgação

Orquestra 
Filarmônica 

Santo Amaro 
realiza concertos 

na varanda do 
Teatro Paulo Eiró
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Um Cyrela feito de mil 
detalhes, com uma 

vista que vai durar e 
encantar para sempre.

C Y R E L A . C OM . B R / L E G AC YC AM PO B E LO
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DA SUA V IDA .

CONHEÇA UM PROJETO

PARA TODOS OS
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EDITORIAL

ARTIGOS

Sempre digo que as crises 
aceleram as mudanças. E 
estou aqui para comprovar!

O  P r o f e s s o r  Ya k o o v 
Nahmias, um dos cientistas 
mais admirados do mundo, 
chefia o desenvolvimento de 
um projeto chamado Tissue 
Dynamics, que consiste em um 
chip que possui células huma-
nas dos mais variados órgãos: 
“Um ser humano em um chip”.

Você deve se perguntar: E 
o que isso tem a ver comi-
go? TUDO!

Este projeto tem dois ob-
jetivos principais: reduzir o 
tempo e o custo da criação 
de novos medicamentos. De 
brinde, o fim dos testes ini-
ciais em roedores.

Hoje usamos ratos nos 
estágios iniciais da criação 
de medicamentos, pois as 
reações de seus órgãos são 
muito parecidas com as dos 
órgãos humanos. Porém, 
ainda existem substâncias 
que não são tóxicas para ro-
edores, mas acabam sendo 
tóxicas para humanos. Por 
isso, a segunda fase do tes-
te são os “tratamentos ex-
perimentais” que contam 
com voluntários. 

Por isso, o chip desenvol-
vido por Nahmias é tão ino-
vador. No futuro, as duas fa-
ses acima citadas serão fei-
tas somente com este chip. 
Hoje, um processo de cria-
ção de medicamentos leva 
anos e custa bilhões de dóla-
res. Com o amadurecimento 
deste projeto, levará apenas 
meses e com um custo de 
uma fração do custo de hoje.

E a boa notícia  é  que, 
pela primeira vez, um tra-
tamento que não foi testa-
do em animais, e sim em 
um chip, vai para a aprova-
ção do FDA (corresponden-
te à ANVISA nos EUA). Um 
grande passo!

Provavelmente, a atual 
crise sanitária global causa-
da pela pandemia tenha in-
fluenciado o FDA a aceitar 
este projeto. O tempo neces-
sário para o desenvolvimen-
to e aprovação das vacinas 
causou muitas mortes. Aliás, 
cada dia a mais que uma 
droga que salva vidas de-
mora para ser lançada é um 
risco de morte de pessoas.

Infelizmente as crises são 
dolorosas, mas sempre saí-
mos delas muito melhor do 
que entramos. Ainda bem!

Em 30 de abril de 1971, a 
Gazeta de Santo Amaro pu-
blicou a manchete: "PARA 
O MÊS DE MAIO UM 
PRESENTE ESPECIAL", 
sobre o mês das mães.

"O mês de maio é o mês 
das mães e das noivas. A 
partir dessa edição sema-
nalmente entrevistaremos 
uma mãe de nosso bairro. 

Hoje começaremos com 
Rosa Maria Murtinho, atriz 
de nosso teatro e televisão.

Na página 4, você fica-
rá conhecendo como vive 
uma atriz, que acima de 
sua preocupação artísti-
ca, tem uma muito maior, 
que é o lar. Veja e conhe-
ça seus filhos, que vocês 
vão concordar conosco, 
são umas lindezas".

HÁ 50 ANOS

Foto: Grupo Sul News

Por Redação
reportagem@gruposulnews.com.br

PARA O MÊS DE MAIO UM 
PRESENTE ESPECIAL

Um plano para São Paulo
Neste ano, a Prefeitura de 

São Paulo precisa revisar o 
Plano Diretor Estratégico 
(PDE) aprovado em 2014 e 
que vale até 2029. 

Obviamente, não pode-
ria haver momento pior para 
analisar este plano tão fun-
damental. Todos os esfor-
ços, de toda a sociedade, de-
vem estar focados nos doen-
tes pela Covid-19 e nos inú-
meros problemas acarretados 
por essa pandemia.

A participação da socie-
dade civil é essencial nes-
sa revisão do PDE. É este 

plano que determina o cres-
cimento e o desenvolvimen-
to urbano da cidade de São 
Paulo. É o PDE que defi-
ne como as necessidades da 
população serão atendidas.

A principal diretriz do PDE 
aprovado em 2014 é aproxi-
mar emprego e moradia, es-
cancarando uma realidade 
que precisa ser mudada na 
cidade de São Paulo: a po-
pulação precisa de emprego 
perto de suas casas pois estão 
cansadas de enfrentar lon-
gas distâncias num transpor-
te coletivo lotado (inclusive 

na pandemia) para trabalhar 
e ganhar o pão de cada dia.

Seguindo, as outras di-
retrizes do Plano Diretor 
Estratégico são: Justiça so-
cial, melhoria da qualidade 
de vida, uso mais racional 
dos recursos ambientais e 
participação social nas deci-
sões sobre o futuro da cida-
de de São Paulo.

Agora, mais do que nun-
ca, é necessário que a po-
pulação paulistana participe 
da revisão do PDE e contri-
bua com opiniões e suges-
tões sobre o que é necessário 

melhorar na cidade de São 
Paulo. A pandemia abriu as 
portas da desigualdade so-
cial e evidenciou uma cida-
de que ainda deixa a desejar 
em muitos sentidos.

Infelizmente, os encon-
tros presenciais para discu-
tir o PDE não poderão ser 
realizados. Mas, este jornal 
te incentiva, leitor e leitora, 
a procurar mais sobre o as-
sunto e se envolver na luta 
por uma cidade mais justa e 
igualitária. 

Acesse: https://planodire-
torsp.prefeitura.sp.gov.br

BRUNO DREHER 
é futurista pela Universidade 

Hebraica de Jerusalém

NOTAS

CONSULTORIA IMPOSTO DE RENDA

VAREJO DE MODA PISTA INTERDITADA

O Núcleo de Apoio Contábil 
e Fiscal de Ciências Contábeis 
da Estácio Interlagos realiza 
consultoria virtual e gratuita 
para munícipes que precisam 
declarar o Imposto de Renda 
2021. Para receber atendimen-
to, envie email para:  
naf.interlagos@estacio.br 

O Sebrae está com inscrições aber-
tas para o "Programa de gestão em 
negócios de Varejo de Moda", vol-
tado para empresários que atuam 
no varejo. São 7 encontros ao vivo 
num total de 14 horas + 02 horas de 
consultoria individual. Os encon-
tros começam no dia 10 de maio. 
Inscrições: https://cutt.ly/QbpZkxX

A faixa da esquerda da pista 
expressa da Marginal Pinheiros 
será interditada, sentido Castelo 
Branco, no trecho entre as pontes 
Cidade Universitária e do Jaguaré, 
próximo ao Parque Villa-Lobos, a 
partir da manhã de segunda-fei-
ra (03), para a realização de obras 
com duração prevista de 60 dias.

DOE ALIMENTOS II

DOE SANGUE

Até o dia 15 de junho, as estações 
das linhas 4-Amarela e 5-Lilás vão re-
ceber alimentos para doação. As cai-
xas coletoras estão posicionadas pró-
ximas às salas de atendimento ao pú-
blico e as catracas. As ONGs que se-
rão beneficiadas são: Espaço Infantil 
Recreativo e Educativo Quadrangular 
(Campo Limpo) e Instituto Projeto 
Sonhar (Jardim Sandra).

Para garantir a segurança dos 
doadores durante a pandemia, 
foram criados mecanismos para 
evitar qualquer tipo de contami-
nação, com fluxos de entrada 
diferenciados e agendamento de 
horário. Para doar sangue, basta 
procurar um banco de sangue e 
agendar o atendimento: 
https://cutt.ly/QjaQkhO

DOE ALIMENTOS I
O Banco de  Al imentos  da 

Prefeitura realiza campanha para 
ampliar a arrecadação de alimentos 
como cesta básica (arroz, feijão...),  
itens de hortifrúti (frutas, legumes 
e verduras) e produtos de higiene 
e limpeza. As doações podem ser 
feitas no Cresan Vila Maria (Rua 
Sobral Junior, 264) ou por agenda-
mento da retirada (2207-8770).

Até 31 de maio, estão abertas 
as inscrições para a  6ª Edição 
do Programa Municipal de 
Fomento à Cultura da Periferia 
que apoia projetos e ações de 
grupos artísticos e culturais que 
realizam atividades em locais 
com  altos índices de vulnera-
bilidade social. Acesse: 
https://cutt.ly/wvkkNTg

EDITAL: CULTURA PERIFÉRICA

RODÍZIO DE VEÍCULOS
Devido à manutenção do toque de 

recolher determinado pelo Governo do 
Estado, o rodízio municipal para veícu-
los de passeio continua vigorando de se-
gunda a sexta-feira, das 20h às 5h do dia 
seguinte, de acordo com o final da placa. 
A medida fica suspensa aos finais de se-
mana. Segue suspenso o funcionamento 
do rodízio para carros no horário tradi-
cional: das 7h às 10h e das 17h às 20h.

 São Paulo 14O  min.
23O  máx.

Sábado Dom. 02/05
01/05

13o min. / 25o máx.

Seg. 03/05 15o min. / 26o máx.

Ter. 04/05 16o min. / 28o máx.

Qua. 05/05 18o min. / 28o máx.

Qui. 06/05
Sex. 07/05

18o min. / 29o máx.

17o min. / 28o máx.

FONTE: CPTEC/INPE

A preocupação com o va-
zamento de dados se torna 
cada dia mais uma priorida-
de para a população e em-
presas. Casos como a ques-
tão que recaiu recentemen-
te sobre a Serasa Experian, 
em que mais de 223 milhões 
de CPFs e 40 milhões de 
CNPJs foram vazados.

Confira 5 passos para ga-
rantir a segurança de dados 
no setor da saúde:

 
1  -  C u i d a d o  c o m  o 

WhatsApp:  Existem di-
versos riscos quando pensa-
mos no uso de comunicado-
res instantâneos para com-
partilhamento de dados de 
pacientes, como acesso não 
autorizado a dados sensíveis, 
vazamento de informações 
e dano reputacional que são 
consideradas crimes.  

2 - A proteção não acon-
tece apenas no mundo di-
gital: É fundamental to-
mar alguns cuidados, como 
se comunicar sempre por 
meios seguros e homolo-
gados pela empresa, re-
dobrar o cuidado ao usar 

o  WhatsApp (pessoal  e 
corporativo - WhatsApp 
Business), ativar o duplo 
fator de autenticação, ativar 
PIN e manter o dispositivo 
criptografado.  

3 - Garanta a segurança 
de seus recursos e senhas: 
Use senhas complexas, com 
diferentes tipos de caracte-
res, evitando uso de informa-
ções pessoais na composição 
da senha. Não forneça suas 
senhas para outra pessoa.  

4 - Tenha autoconheci-
mento da sua empresa: 
Você deve analisar quais da-
dos circulam dentro da em-
presa e também a criticidade 
dessas informações, de pa-
ciente, cadastros de clientes 
e colaboradores, exames e 
de que forma eles são aces-
sados e compartilhados. 

5  -  Tre ine  sua  equi -
pe para aplicar a segu-
rança de dados: É neces-
sário fazer treinamentos 
que contemplem os prin-
cipais processos dentro da 
LGPD, para que todos des-
pertem consciência sobre o 
uso adequado de sistemas 
corporativos.

LUCAS GALGÃO 
é especialista em cibersegurança e 

CEO da Mission Command

LGPD na saúde: 
5 passos para a 

segurança de dados
Durante a vida vamos nos 

deparar com fatos e pessoas 
que podem nos causar indigna-
ção, outros que podem nos ti-
rar do rumo, alguns que podem 
nos fazer duvidar das coisas 
que acreditamos e até mesmo 
aqueles que nos fazem abando-
nar nossos princípios deixan-
do-nos levar por caminhos da 
escuridão disfarçados de luz.

“E o diabo, levando-o a um 
alto monte, mostrou-lhe num 
momento de tempo todos os 
reinos do mundo. E disse-lhe 
o diabo: Dar-te-ei a ti todo este 
poder e a sua glória; porque a 
mim me foi entregue, e dou-
-o a quem quero. Portanto, se 
tu me adorares, tudo será teu. 
E Jesus, respondendo, disse-
-lhe: Vai-te para trás de mim 
Satanás; porque está escrito: 
Adorarás o Senhor teu Deus e 
só a ele servirás”.

A todo o momento devemos 
nos lembrar de que são as ten-
tações do mundo que nos afas-
tam de nosso destino, é a supe-
rexposição na mídia de coisas 
que o mundo precisa vender 
que nos convencem de que a 
partir do momento que conhe-
cemos aquilo não podemos 

ficar sem, mas ficamos sem 
até aquele momento.

Antes de decidir por ca-
minhos disfarçados pergun-
te ao seu coração se isto está 
lhe mantendo na direção do 
Senhor, se isto vai lhe tornar 
uma pessoa melhor ou pior. 
Uma auto avaliação diária é 
um ato de coragem que pode 
nos salvar das tentações im-
postas pela vida. Um breve 
desvio de conduta é como a 
teoria da borboleta na teoria 
do caos, analisada por Edward 
Lorenz: “o bater de asas de 
uma simples borboleta pode-
ria influenciar o curso natural 
das coisas e, assim, talvez pro-
vocar um tufão do outro lado 
do mundo”.

Muitos desvios de conduta 
que achamos ser insignifican-
tes hoje podem tomar propor-
ções fora de controle no futu-
ro. Não é fácil resistir a certas 
“tentações” que nos afastam 
de nossa essência, mas é ne-
cessário para não sofrermos 
consequências desastrosas lá 
na frente. Só há uma manei-
ra de resistir: tendo nas nor-
mas do Senhor o nosso guia e 
nossa fonte de consulta diária. 
Mesmo que exista dor ao ne-
gar a tentação, haverá felicida-
de ao viver longe dela.

Tenha fidelidade 
aos seus 

princípios

Um ser humano 
em um chip

CESAR ROMÃO 
é escritor e palestrante:

 www.cesarromao.com.br
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ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
Aceitamos doações de alimentos não perecíveis, dentro do prazo de validade para 

A Santa Casa de Santo Amaro, entidade secular que desde 1895 
vem mantendo os atendimentos e a qualidade de vida dos pacientes 
da zona sul e adjacências, com humanização, amor e carinho. 
São realizados, anualmente, cerca de 40 mil atendimentos médicos 
e terapêuticos em diversas especialidades.
Portanto sua contribuição é fundamental para manter os atendimentos prestados.

Empresas também podem ajudar a Santa Casa de Misericórdia de 
Santo Amaro, doando recurso e obtendo incentivos financeiros

            Verifique de qual forma consegue nos ajudar e entre em contato

Tel.: 5525-8700 -   

 DOAÇÃO DE MATERIAIS
              DE HIGIENE

Para limpeza dos prédios e 
também higiene pessoal

 DOAÇÃO DE VALORES

 Agência 6589-7
              C/P 24994-7

DOAÇÃO  
 Faça uma criança feliz . 

Doe  brinquedos e produtos 
alimentares 

DOAÇÃO DE MATERIAIS
     PARA CONSTRUÇÃO
Para reformas, melhorias e
conservação dos prédios

NOTA FISCAL PAULISTA - FAÇA SUA DOAÇÃO - CADASTRE-SE: 

que possamos utilizar em nossa cozinha. 

www.santacasasantoamaro.org.br

1. Para ativar a opção, basta acessar o site do programa (www.nfpfazenda.sp.gov.br).
2. Fazer o login no sistema e em seguida clicar na aba Entidades, doação de cupons com CPF (automática)
3. Escolha o período para doação.
4. Selecione a Entidade por CNPJ ou Razão Social.
5. CNPJ: 57.038.952/0001-11 ou Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO AMARO.
6. Importante: A doação automática só ocorrerá se o consumidor tiver escolhido previamente a sua instituição

favorita no sistema da Nota Fiscal Paulista e informar o CPF na ocasião da compra.

Os consumidores cadastrados poderão realizar a doação automática de seus cupons fiscais 
para sua entidade assistencial favorita de maneira simples, rápida e segura.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Prefeitura inicia vacinação contra a 
Covid-19 em idosos com mais de 63 anos
Por Redação
reportagem@gruposulnews.com.br

A Secretaria Municipal de 
Saúde começou a vacinar 
idosos com mais de 63 

anos contra a Covid-19. A expec-
tativa da Prefeitura é vacinar 116 
mil pessoas dessa faixa etária.

Para aplicar a primeira dose da 
vacina, neste sábado (1º) a imu-
nização será feita exclusivamente 
nas AMAs/UBSs Integradas. 

"Todas as unidades de vacina-
ção do município estarão volta-
das para a aplicação da primeira 
dose da vacina. Quem for tomar 
a segunda dose deve procurar 
exclusivamente uma UBS ou um 
Serviço de Assistência Especiali-

zada", explica a Prefeitura.
Nos últimos dias, vários mu-

nicípios do Brasil suspenderam 
a vacinação contra a Covid-19 
por falta de doses. Na última 
sexta-feira (30), o Brasil rece-
beu o primeiro lote da vacina 
Pfizer/Biontech.

Segundo o secretário munici-
pal de saúde, Edson Aparecido, 
a vacina Pfizer/Biontech será 
utilizada para imunizar idosos 
com 60, 61 e 62 anos a partir de 
6 de maio. A capital paulista vai 
receber um lote de 135.750 do-
ses do imunizante, porém, tem 
cerca de 1,5 milhão de pessoas 
nessa faixa etária. Ou seja, ape-
nas 9% da população paulistana 

com 60, 61 e 62 anos será vaci-
nada nesta primeira etapa.

Em duas semanas, a capital pau-
lista deve receber um novo lote da 
vacina. Ainda de acordo com o se-
cretário, a Prefeitura de São Paulo 
pediu um lote maior do imunizante 
porque instalou geladeiras mais po-
tentes em seus centros de distribui-
ção. “Nós podemos armazenar 4 
milhões de doses da Pfizer aqui na 
cidade de São Paulo.Todos os nos-
sos profissionais estão treinados para 
isso, então nós imaginávamos que a 
cidade de São Paulo, por essas con-
dições, poderia receber uma quanti-
dade maior”, disse o secretário.
Veja mais em:
www.gruposulnews.com.br



VENHA INVESTIR NO GRUPO KNARF E 
SEJA FELIZ COM NOSSOS RESULTADOS!!!

Faça parte do maior lançamento imobiliário 
dos últimos 27 anos. 
No segundo semestre de 2021 o Grupo KNARF
completará 27 anos.

 reserva@grupoknarf.com.br

Com 27 projetos em 27 municípios, totalizando 27.000 unidades

ri@grupoknarf.com.br

C A Ç A P A V A C A J A M A R EMBÚ DAS ARTES G U A R U L H O S I N T E R L A G O S I T A P E C E R I C A J A B A Q U A R A J U N D I A Í P E N H A P E N H A

O ESTADO DE SÃO PAULO SERÁ CONTEMPLADO, 
MAS VOCÊ É QUEM GANHA

VENHA MORAR BEM CONOSCO 
E FELIZ COM SUA CIDADE!

ri@grupoknarf.com.br
ADDRESS Sorocaba, obras iniciadas

84 35São Paulo, 01 a 07 de maio de 2021São Paulo, 01 a 07 de maio de 2021



São Paulo, 01 a 07 de maio de 202186

GERAL

• Lavagem ecológica  • Enceramento  • Cristalização  • Higienização interna 
• Hidratação dos bancos de couro  • Limpeza técnica de motor  • Insulfilm 

• Recuperação de enchente   • Película anti-vandalismo  • Martelinho de ouro

ESTÉTICA AUTOMOTIVA
Conheça nossos serviços e surpreenda-se

biowashcar
(11) 95979-5132Você ganhou 20% de desconto

em todos os serviços!
Rua Borba Gato, 59 
Santo Amaro
(Dentro do Shopping Boa Vista)

Prefeitura recebe opiniões 
da população para finalizar o 

Programa de Metas 2021-2024
Durante o mês de abril, a Prefeitura de São Paulo realizou audiências públicas em todas as Subprefeituras 
para receber contribuições da sociedade civil, relativas a ideias e propostas que a população tem para 

a cidade de São Paulo. Até o próximo domingo (2), ainda é possível enviar opiniões sobre a cidade
Por Redação
reportagem@gruposulnews.com.br

A versão inicial do Plano de Metas está disponível 
no site da Prefeitura até o próximo domingo (2)

Foto: divulgação

No mês de abril, a Pre-
feitura de São Paulo 
realizou audiências 

públicas em todas as Subpre-
feituras da capital paulista 
para apresentar o Programa de 
Metas 2021-2024 e divulgar 
os processos participativos do 
Plano Plurianual 2022-2025, 
a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) 2022 e os Planos de 
Ação das Subprefeituras.

Foram realizadas 36 audi-
ências, sendo uma de apre-
sentação geral, 32 regionais 
por subprefeitura e três temá-
ticas segmentadas pelos seis 
eixos temáticos centrais do 
Plano de Metas 2021: SP Jus-
ta e Inclusiva, SP Inovadora 
e Criativa, SP Segura e Bem 
Cuidada, SP Global e Susten-
tável, SP Ágil e SP Eficien-
te. Dentro desses eixos, há 
metas que contribuem para a 
mitigação dos efeitos da pan-
demia da Covid-19 ou para a 
retomada social e econômica 
da capital paulista.

A versão inicial do Plano de 
Metas está disponível no site 
da Prefeitura até o próximo 
domingo (2). No documen-
to, o prefeito Bruno Covas 
afirma que "a função máxi-
ma do Programa de Metas é 
manifestar em uma carteira 

de entregas - que inclui o de-
senvolvimento de novas polí-
ticas públicas, a expansão de 
serviços e de infraestrutura 
e o aprimoramento de ações 
- quais as prioridades para a 
gestão municipal pelos próxi-
mos quatro anos".

Entre as 75 metas, confira 
os destaques para a Zona Sul:

• Inauguração da Casa de 
Cultura Cidade Ademar;

• Combate ao racismo (in-
clusive com a implantação 
de um Centro de Atendimen-
to para Hemoglobinopatias/
Anemia Falciforme no Hos-
pital Integrado Santo Amaro);

• Implantação de 40 qui-
lômetros de novos corredo-
res de ônibus (sendo dois na 
Zona Sul: Corredor Nossa 
Senhora do Sabará e Corre-
dor Miguel Yunes);

• Implantação de 4 novos 
terminais de ônibus (sendo 

um na Zona Sul: Terminal 
Jardim Miriam);

• Redução de 15% do total 
de carga orgânica (provenien-
te da cidade de São Paulo) 
lançada no reservatório Gua-
rapiranga com a identificação 
e monitoramento das micro-
bacias que alimentam o Sis-
tema Guarapiranga, em espe-
cial os casos críticos.

Até o próximo domingo 
(2), a Prefeitura recebe con-
tribuições da sociedade civil, 
relativas a ideias e propostas 
que a população tem para a 
cidade de São Paulo. Para 
enviar uma sugestão, acesse 
o site: https://participemais.
prefeitura.sp.gov.br/ 

Segundo o cronograma da 
Prefeitura, a versão final do 
Programa de Metas deve ser 
publicada em junho. 
Veja mais em:
www.gruposulnews.com.br

Governo de SP estende horário de funcionamento 
do comércio e serviços a partir de 1º de maio

Por Redação
reportagem@gruposulnews.com.br

A partir deste sábado (1º), o Esta-
do de São Paulo avança em mais 
uma etapa da flexibilização do 

comércio na pandemia da Covid-19.
Desde o dia 18 de abril, o Estado 

já estava flexibilizando o horário de 
restrições com a volta dos cultos e 
missas, e a reabertura das lojas.

No dia 24 de abril, foi a vez da 
reabertura de parques; salões de 
beleza; restaurantes e lanchonetes; 
cinemas, teatros, museus e eventos; 
academias e centros esportivos. To-
dos esses estabelecimentos podiam 
funcionar apenas das 11h às 19h.

A partir do dia 1º de maio, en-
tão, o Governo de São Paulo vai 

permitir que estabelecimentos não 
essenciais abram as portas em novo 
horário:  das 6h às 20h, até o dia 9 
de maio. Os parques, no entanto, 
têm horário diferenciado: das 6h às 
18h. Cada local pode atender ape-
nas 25% do público. 

"Nós estamos novamente dando 
um voto de confiança para todos os 
setores econômicos. A expansão do 
horário é significativa", disse a se-
cretária de Desenvolvimento Eco-
nômico, Patrícia Ellen.

O toque de recolher, assim como o 
rodízio de carros na capital paulista, 
continua no horário das 20h às 5h. O 
Governo mantém também a recomen-
dação de teletrabalho para setores ad-
ministrativos das empresas e escalona-

mento dos horários de entrada e saída 
no comércio, serviços e indústrias.

Todos os comércios devem res-
peitar as regras de distanciamento 
social e a higiene, oferecendo álco-
ol gel e aferindo a temperatura nas 
portas de entrada.

“Damos assim a continuidade gra-
dual e segura de abertura da economia 
do estado de São Paulo para recuperar 
empregos e dar oportunidades aos bra-
sileiros de nosso estado de terem aces-
so a renda, salário e dignidade em suas 
vidas. Estamos evoluindo, mas não li-
berando. Siga as regras sanitárias para 
proteger as suas vidas e de seus familia-
res”, afirmou o governador João Doria.
Veja mais em:
www.gruposulnews.com.br

COTIDIANO
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Perspectiva ilustrada do Terraço Gourmet

Realização e Construção:Realização:

A G E N D E  S U A  V I S I TA  E  S U R P R E E N D A - S E  C O M  O  D E C O R A D O

R U A  L A P L A C E ,  2 0 0  –  C A M P O  B E L O

Aptos. 166 m2 | 3 suítes | 2 vagas

A incorporação do “CYRELA LEGACY CAMPO BELO” foi registrada em 27/11/2020, sob o no 2 na Matrícula 274.508 do 15o Registro de Imóveis de São Paulo, SP. Terreno sem potencial de contaminação, conforme 
estudos aprovados pela CETESB, por meio do processo 33/01055/19. Manejo arbóreo e plantio compensatório autorizados, conforme Processo SEI no 6027.2020/0003788-8. Projeto Arquitetônico: Marcelo Bartolo 
Arquitetos Associados Ltda. Projeto de Decoração das Áreas Comuns: Chris Silveira Arquitetos Associados. Projeto Paisagístico: Mera Arquitetura Paisagística. Perspectivas ilustradas sujeitas a alterações. O 
empreendimento está localizado na Rua Laplace, 186 – Campo Belo-SP. Cyrela: Rua do Rocio, 109 – 3o andar – Sala 01 – Parte – Vila Olímpia – CEP 04552-000 – São Paulo-SP. Comercialização: Cyrela (Creci: J-17.592). 

C Y R E L A . C O M . B R / L E G A C Y C A M P O B E L O
( 1 1)  3 0 9 0 - 8 5 2 0

S A I B A  M A I S

UM CYRELA FEITO DE MIL DETALHES, 
COM UMA VISTA QUE VAI DURAR 

E ENCANTAR PARA SEMPRE.
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Deputado Adalberto Freitas visita 
obras da Linha 9-Esmeralda da CPTM

Por Ass. Adalberto Freitas
reportagem@gruposulnews.com.br

“Estas são obras de grande importância para a população da Zona Sul e tenho me 
empenhado, desde 2018, ainda antes do exercício do mandato de Deputado Estadual, 

para sua execução, trabalhando pela liberação de recursos", afirma o deputado

O Deputado Adalberto 
Freitas, acompanhado 
por seu assessor, Dr. Le-

andro Freitas, participou de vis-
toria às obras de ampliação da 
Linha 9-Esmeralda da CPTM, 
nas futuras estações Mendes-
-Vila Natal e Varginha, que be-
neficiará 800 mil moradores da 

POLÍTICA

Zona Sul de São Paulo.
Acompanhado pelo Secretá-

rio de Estado de Transportes 
Metropolitanos, Sr. Alexandre 
Baldy, e pelo gerente da CPTM 
responsável pelas obras, Eng. 
Dirceu Pinheiro, o Deputado 
Adalberto Freitas visitou, ini-
cialmente, as obras da Estação 
Mendes-Vila Natal, que está 
com os trabalhos muito adian-
tados, com previsão de con-
clusão para o final do primeiro 
semestre de 2021. Assim que 

concluída, a estação atenderá 
cerca de 14.000 passageiros 
por dia útil e terá equipamentos 
destinados à Coleta Seletiva 
de Resíduos Sólidos e aqueci-
mento solar para chuveiros dos 
funcionários, além de um bici-
cletário com 50 vagas.

Em seguida, estiveram nas 
obras da Estação Varginha, 
que atenderá a 51.000 pas-

sageiros por dia útil, sendo 
3.700 moradores próximos 
da estação e 48.000 pessoas 
através de integração com as 
linhas de ônibus da SPTrans. 
A estação terá equipamentos 
destinados à Coleta Seletiva 
de Resíduos Sólidos, aque-
cimento solar para chuveiros 
dos funcionários e um bici-
cletário que contará com 750 
vagas. A previsão de conclu-
são das obras desta estação é 
o segundo semestre de 2022.

“Estas são obras de grande 
importância para a população 
da Zona Sul e tenho me em-
penhado, desde 2018, ainda 
antes do exercício do man-
dato de Deputado Estadual, 
para sua execução, trabalhan-
do pela liberação de recursos. 
Estou muito satisfeito com o 
ritmo das obras e a população 
pode estar certa de que acom-

panharei permanentemente 
sua execução, até a efetiva 
inauguração”, afirmou o De-
putado Adalberto Freitas.    

Acesse o site do parlamen-
tar e fique por dentro das no-
vidades de seu mandato:
 www.deputadoadalbertofreitas.com.br, 
nas redes sociais, busque por 
/DeputadoAdalbertoFreitas.

Veja mais em:
www.gruposulnews.com.br 

O deputado esteve nas obras das es-
tações Mendes-Vila Natal e Varginha

Foto: Ass. Adalberto Freitas

Contamos com uma logística de distribuição de insumos 
e máquinas, bem como, com a manutenção e assistência 
técnica de todos os equipamentos, gratuitos.

A MMCoffee & Soluções 
trabalha com a melhor linha de
máquinas e insumos do mercado.

CAFÉ?Pensando na
pausa para o

www.mmcoffee.com.br
(11) 99795.7746
(11) 98559.1725

GASTRONOMIA

Prefeitura define ruas da Zona Sul em que bares e restaurantes poderão atender ao ar livre
Por Redação
reportagem@gruposulnews.com.br

Das 42 vias selecionadas, 12 
estão na Zona Sul da capital

Foto: divulgação

Através do projeto Ruas SP, bares e restaurantes podem receber autorização para utilizar espaço da rua para colocar mesas e cadeiras e atender clientes. 
Na Zona Sul, foram selecionadas ruas das Subprefeituras Santo Amaro, Vila Mariana, Cidade Ademar e Pinheiros 

O projeto Ruas SP, criado 
pela Prefeitura de São Pau-
lo para permitir que bares 

e restaurantes coloquem mesas e 

cadeiras na rua em frente ao esta-
belecimento para atender clientes, 
já aprovou a inscrição de 42 vias.

O programa foi criado em feverei-
ro e, até então, permitia que apenas 
quatro vias do Centro de SP fossem 

utilizadas por bares e restaurantes. 
A adesão ao projeto Ruas SP 

não é obrigatória aos bares e res-
taurantes da cidade, mas, é uma 
opção para “oferecer amparo ao 
setor de bares e ao mesmo tempo 
reduzir os riscos de transmissão 
da Covid-19 nesta fase de retoma-
da econômica estabelecida pelo 
Plano São Paulo, considerando 
que pesquisas apontam que a taxa 
de transmissão do novo coronaví-
rus é menor em ambientes ao ar 
livre em comparação a locais fe-
chados”, explica a Prefeitura.

Das 42 vias selecionadas, 12 es-
tão na Zona Sul da capital:

SUBPREFEITURA 
SANTO AMARO

• Rua Gabriele D´Anunzzio -Tre-
cho entre a Rua Zacharias de Góes 

e Rua Sonia Ribeiro 
• Rua Verbo Divino - Trecho entre 
Av. Cecília Lottenberg até a Rua 
Branco de Morais 
• Rua Americo Brasiliense - Tre-
cho entre a Av. Cecília Lottenberg 
até a Av. Santo Amaro 
• Av. João Carlos Silva Borges - 
Trecho entre a Praça Embaixador 
Cyro de Freitas Valle até a Praça 
Monsenhor Fernando Cipu 
• Rua Cristovão Pereira - Trecho 
entre a Rua Volta Redonda até a 
Rua Edson 
• Rua Baronesa de Bela Vista - 
Trecho entre a Rua Renascença 
até a Rua Acruás 

SUBPREFEITURA 
VILA MARIANA

• Rua Graúna - Trecho entre a av. 
Santo Amaro à Rua Pintasilva 

• Alameda Anapurus 942 - Trecho 
entre a Avenida Aratãs até a Av. 
Divino Salvador 
• Av. Jurema - Trecho entre a Ala-
meda dos Nhambiquaras e a Ala-
meda dos Aicás 
• Rua Joaquim Távora - Trecho en-
tre a Av. Conselheiro Rodrigues Al-
ves até a Av. Domingos de Moraes 
SUBPREFEITURA PINHEIROS
• Rua Manuel Guedes - Trecho 
entre as Ruas Jerônimo da Veiga 
até a Rua Joaquim Floriano

SUBPREFEITURA 
CIDADE ADEMAR

• Rua das Flechas - Trecho entre a 
Rua Cosmorama e o número 365 
da Rua das Flechas

“As vias foram escolhidas por 
atender às exigências do Ruas SP, 
como possuir faixa destinada ao 

estacionamento de veículos para 
instalação de mesas e cadeiras, 
não ocupar faixas exclusivas de 
ônibus, ciclovias, ciclofaixas e 
não estarem localizadas em vias 
de grande fluxo de veículos”, in-
formou a Prefeitura de São Paulo.

A gestão municipal não vai co-
brar nenhuma taxa para o uso dos 
espaços, mas cada estabelecimen-
to deverá arcar com os custos do 
projeto para utilização do espaço 
da rua destinado ao estaciona-
mento de veículos. Portanto, não 
é permitido utilizar o espaço das 
faixas exclusivas de ônibus, das 
ciclovias e ciclofaixas.

Para solicitar a autorização, entre 
no site: https://cutt.ly/vbrEIlC 
Veja mais em:
www.gruposulnews.com.br
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Incorporadora: Cyrela Indonesia Empreendimentos Imobiliários LTDA. Memorial de Incorporação registrado sob o nº 02 na matrícula nº 273.335 do 15º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo – SP na data de 03/11/2020. 
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REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO:

AGENDE SUA VISITA E 
CONHEÇA OS DECORADOS 

APARTAMENTOS DE

136 E 157M² 
3 SUÍTES |  2  VAGAS

11 4118-2283
RUA JOAQUIM GUARANI, 271
BROOKLIN

PERSPECTIVA ILUSTRADA | LIVING DO APARTAMENTO DE 157 M2
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Zona Sul registra aumento do 
número de prédios residenciais 
próximos a eixos de transporte
De 38 bairros da cidade de São Paulo que registraram aumento no número de lançamentos de 
prédios residenciais no entorno dos corredores de ônibus e estações de Metrô e CPTM, 10 estão 
localizados na Zona Sul. Em bairros nobres, aliás, a quantidade de unidades residenciais cresceu 40%

Quando foi assessor do então vereador Ricardo Nunes, atual vice-prefeito da cidade de São Paulo, 
Marcelo adquiriu ainda mais experiência na gestão pública e no cuidado com os munícipes. Há três 
meses no mandato, Marcelo Messias tem 43 projetos em tramitação e um Projeto de Lei aprovado

Por Redação
reportagem@gruposulnews.com.br

No geral, o preço médio do m² na capi-
tal paulista foi de R$ 9.278 em março

Foto: divulgação

Em 2014, o Plano Diretor 
da cidade de São Paulo 
incentivou a concen-

tração de novos imóveis no 
entorno dos corredores de ôni-
bus e estações de Metrô. Esse 
incentivo mudou, inclusive, a 
habitação na periferia da cida-
de, que se tornou mais vertical, 
com a construção de prédios.

De acordo com dados da 
Secretaria Municipal de Ur-
banismo e Licenciamento, dos 
38 bairros com mais prédios 
residenciais verticais (medi-
dos por metro quadrado) lan-
çados entre 2014 e 2018 pró-
ximos a estações de Metrô e 
CPTM e corredores de ônibus, 
10 estão na Zona Sul: Pinhei-
ros, Vila Mariana, Moema, 
Cidade Ademar, Jabaquara, 
Itaim Bibi, Santo Amaro, So-

corro e Campo Belo. 
Esses bairros da Zona Sul 

ficam próximos as Linhas 
1-Azul e 5-Lilas do Metrô, da 
Linha 9-Esmeralda da CPTM 
e de grandes avenidas, como a 
Santo Amaro, Atlântica, Ibira-
puera e Brigadeiro Faria Lima. 

Em 2014, a cidade tinha 
cerca de 10% de unidades re-
sidenciais no entorno de eixos 
de transporte. Em 2018, esse 
número subiu para 33%. Em 
bairros nobres e onde o trans-
porte dá acesso para todos os 
lugares, como Pinheiros, Vila 
Mariana e Moema, a quanti-
dade de unidades residenciais 
cresceu ainda mais: 40%.

"A questão dos eixos vem 
acompanhada no Plano Dire-
tor de polos de incentivos de 
empregos longe do Centro, 
porque a ideia toda não é só 
aproximar a pessoa do trans-

porte e manter o mesmo pa-
drão territorial com a grande 
parte dos empregos no Centro 
e com pessoas morando nas 
bordas. A ideia também é evi-
tar esse movimento pendular", 
diz Bianca Tavolari, professo-
ra do Insper e pesquisadora do 
Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap).

De acordo com levantamento 
do mês de março do portal imo-
biliário Imovelweb, o valor mé-
dio do metro quadrado na Zona 
Sul está em torno de R$ 6.257, 
e o valor do aluguel: R$ 2.262.

No geral, o preço médio do 
m² na capital paulista foi de 
R$ 9.278 em março. Assim, 
um apartamento padrão na 
cidade (com dois quartos, 65 
m² e vaga na garagem) custa, 
em média, R$ 568.952.
Veja mais em:
www.gruposulnews.com.br

Conheça Marcelo Messias, substituto de Ricardo 
Nunes na Câmara Municipal de São Paulo

Por Ass. Marcelo Messias
reportagem@gruposulnews.com.br

O vereador Marcelo 
Messias começou a 
trabalhar aos 11 anos 

vendendo pastel na feira e, 
hoje, além da função legisla-
tiva municipal, gerencia sua 
própria rede de consultórios 
odontológicos.

Em 2012, passou a partici-
par mais ativamente de ações 
políticas na Zona Sul de São 
Paulo. Em 2020, esteve na 
chefia de gabinete da Subpre-
feitura Capela do Socorro. 
Imprimindo forte ritmo de 
trabalho, conseguiu núme-
ros expressivos nas ações da 
subprefeitura, tais como: 87 
obras, 25 praças e vielas re-
vitalizadas, 1.243.700 m² de 
cortes de grama, 159.007 m² 
de córregos limpos, 5.090 bu-
racos tapados, 1.376 árvores 
podadas e 613 bocas de lobos 
renovadas.

Quando foi assessor do en-
tão vereador Ricardo Nunes, 
atual vice-prefeito da cidade 
de São Paulo, Marcelo adqui-
riu ainda mais experiência na 
gestão pública e no cuidado 
com os munícipes.

“Ao receber o convite [para 
se candidatar a vereador], 
conversei com Deus e pedi 
a ele que me guiasse para o 
que fosse o melhor para mim 
e para minha família, pois 
creio que essa é a base para 
que eu siga firme nesse proje-
to”, afirma Marcelo.

Há três meses no manda-
to, Marcelo Messias tem 43 
projetos em tramitação e um 

Projeto de Lei aprovado, o PL 
0129/2021, que teve por fina-
lidade a prorrogação do prazo 
de protocolamento para regu-
larização de edificações, que 
se encerraria em 31 de mar-
ço deste ano, uma vez que as 
medidas sanitárias em decor-
rência da pandemia restringiu 
os munícipes.

Como profissional da área 
da saúde, batalhou e conse-
guiu a inclusão dos odon-
tólogos no Plano Nacional 
de Imunização contra à Co-
vid-19 e segue dialogando 
com a Prefeitura e com a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
para que todos esses profis-
sionais sejam vacinados, uma 
vez que cidades vizinhas da 
Capital já o fizeram por re-
conhecer o risco ao qual essa 
categoria está exposta.

Marcelo Messias doou R$ 1 
milhão de emendas parlamen-
tares para São Paulo utilizar 
no consórcio nacional de aqui-
sição de vacinas. Além disso, 
fez indicações para que fossem 
abertos postos de vacinação 
em sistema drive-thru no Par-
que Ibirapuera, no Shopping 
Fiesta e no Shopping Metrô 
Santa Cruz.

Solicitou ainda a volta do 
passe livre no transporte pú-
blico para munícipes maio-
res de 60 anos que já haviam 
recebido o benefício anterior 
à Lei 17.542/2020, que revo-
gou a gratuidade. E votou fa-
vorável ao PL 177/2021 que 
institui o PPI – Programa de 
Parcelamento incentivado.

Veja mais em:
www.gruposulnews.com.br

Foto: divulgação

Como assessor do Ricardo Nunes, o atual verea-
dor garantiu mais expêriencia no serviço público

 TRABALHADOR PAULISTANO!
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Primeira Locação 
Pronto 

para Uso

SANTO AMARO - ALUGA-SE LOJA ÚNICA - EXCELENTE PONTO COMERCIAL 

Ideal para:
• Loja de Departamentos • Padaria 

• Supermercado • Atacadista
• Banco • Açougue • Farmácia 

• Comércio em Geral
 

ANDAR TÉRREO: Salão com 560,93m² + Mezanino com 171,44m² + Estacionamento (descoberto) com 152,35m²
SEGUNDO ANDAR: Rampa de acesso para salão coberto com 560,93m² (Estacionamento coberto acima 30 carros 

Rua Carlos Gomes, 840 (ao lado do Shopping Boavista, 
da Rua Barão de Duprat e do novo condomínio 

em construção - Club Raiz São Paulo)

adm@theplaceimoveis.com
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Somente para Locação. Exclusividade The Place Imóveis

Corretora Paloma     11 95354-4765

Facilidade de estacionamento, próximo de 
ponto de ônibus e em frente ao Shopping Boavista 

Tel.: 11 2366-2467

Classificados
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (11)  5041-2121  
      (11) 99951-8239 
 

IMÓVEIS COMERCIAIS - ALUGO 
 

                       LOJAS 
RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 1581  ................... 400 m² 
RUA ANTÔNIO DAS CHAGAS, 883 (ESQ.) .......... 788 m² 
RUA JOAQUIM NABUCO, 269 .............................. 500 m²  
AV. JOÃO DIAS, 702 .............................................. 500 m² 
RUA JOSÉ DOS SANTOS JR, 170 ........................ 328 m² 
RUA DA PAZ, 2069 ................................................. 480 m² 

       CONJUNTOS COMERCIAIS  
R. ANDRÉ AMPERE, 153 - MONÇÕES ................... 42 m² 
AV. DE PINEDO, 280- SOCORRO ........................... 64 m² 
AV. SANTO AMARO, 4644 - BROOKLIN ................ 63 m²  
AV. VEREADOR JOSÉ DINIZ, 3720 ........................ 32 m² 

                   GALPÕES 
EST. ITAPECERICA, 1449 – V. DAS BELEZAS ... 400 m²  
RUA LAUZANE, 589 - VELEIROS ......................... 330 m² 

                  TERRENOS 
RUA MIN. ROBERTO CARDOSO ALVES, 409 ..... 600 m² 
RUA ROQUE PETRELLA, 235 ............................... 500 m² 
 
 

contato@piresimoveis.com.br 

CULTURA E LAZER

Orquestra Filarmônica Santo 
Amaro realiza concertos na 

varanda do Teatro Paulo Eiró
Por Redação
reportagem@gruposulnews.com.br

No mês de maio, a Or-
questra Filarmônica  
Santo Amaro (OFI-

SA) realiza uma atividade 
especial para trazer alegria 
ao bairro de Santo Amaro. O 
evento “OFISA na Varanda” 
acontecerá às terças e quin-
tas-feiras, às 11h, a partir do 
dia 4 de maio.

Durante o “OFISA na Va-
randa”, um grupo de músicos 
se apresentará na marquise 
do Teatro Paulo Eiró, por 15 

minutos. Na trilha sonora: 
clássicos da música popular e 
trilhas de cinema.

“Com música na varanda, 
buscamos a interação com o 

entorno do teatro, através da 
música e da relevância do Te-
atro Paulo Eiró na comunida-
de do bairro de Santo Amaro 
e na cidade de São Paulo. O 
momento de vacinação é de 
alegria, mas também de fragi-
lidade das pessoas. Com a in-
tervenção musical, estaremos 
simbolicamente, abraçando 
as pessoas e dizendo: estamos 

aqui. O Teatro está aqui!”, diz 
a maestrina Silvia Luisada.

SINOPSE
Apresentação em grupos 

pequenos com a participação 
de 31 artistas da Orquestra 
Filarmônica Santo Amaro 
(OFISA) interpretando clás-
sicos da música popular e 
temas de cinemas. Acontece 
às terças e quintas em Maio, 
na Varanda do Teatro Paulo 
Eiró, com o intuito de apoiar 
as pessoas durante a vacina-
ção contra a Covid-19.

+
E para o dia 9 de maio, a 

OFISA prepara um concer-
to especial de Dia das Mães 
na Praça de Vidro do Teatro 
Paulo Eiró e espera a partici-
pação do público e moradores 
de Santo Amaro. Na regência 
de Silvia Luisada, os músicos 
estarão microfonados para 
que os moradores do entorno 
que preferem ficar em casa 
possam ouvir as músicas.
Veja mais em:
www.gruposulnews.com.br

O evento “OFISA na Varanda” acon-
tecerá a partir do dia 4 de maio

Foto: divulgação

Negociação direto 
com a incorporadora Consultor de Imóveis JORGE 

97056-6902 

VILA MARIANA - RUA DOMINGOS DE MORAES
PRÓXIMO AO 

METRÔ 
• 200m DA ESTAÇÃO 
  VILA MARIANA
   (LINHA AZUL DO METRÔ)

• 15 MINUTOS
   PARQUE IBIRAPUERA
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Facilitamos 

Pagamento 

O  “ Inst i tuto Nacional  do 
Desenvolvimento - INDE” , 
i n s c r i t o  n o  C N P J  n º 
10.774.006/0001-70, em atenção 
ao que preceitua seu estatuto 
social, convoca todos os seus 
associados para a Assembleia 
Geral Extraordinária, que se 
realizará no dia 10 de maio de 
2021, às 10 horas em primeira 
convocação ou às 11:00 horas 
em segunda convocação. O 
evento ocorrerá na sede social 
localizada nesta Capital do 
Estado de São Paulo à Rua 
Sebastião Paes, 380 conj. 1003 
no bairro Campo Belo – CEP: 
04.625-061. A pauta do dia 
constará dos seguintes itens: 
1) Discussão e aprovação de 
a s s u n t o s  d e c o r r e n t e s  à 
Cert ificação Esport iva para 
atendimento à exigência feita 
pela Secretaria Especial do 
Esporte, conforme previsto na Lei 
9.615/1998 e Portaria 115/2018; 
2)  Outros assuntos que a 
Assembleia julgar relevante. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

São Paulo, 01 de Maio de 2021 
Marcelo Oliveira Carneiro - Presidente 

CPF: 090.312.288-00

LPRESENCIA  E ON-LINE
DIA: 07/05/2021 - ÀS 11:00

MEGA LEILÃO
DE IMÓVEIS

EXTRAJUDICIAL - ID - 374

LOTE 10 B: área total: 568,17m2. LANCE INICIAL: R$ 154.000,00
LOTE 10 C: área total: 572,12m2.LANCE INICIAL: R$ 154.000,00

TERRENOS EM PARELHEIROS/SP

Informações: (11) 3101-1888 ou www.gustavoreisleiloes.com.br 
GUSTAVO REIS - JUCESP nº 790

Situados à Rua Carlos Christe, s/nº - Jardim Novo Parelheiros.
E OUTRAS LOCALIDADES. CONFIRA!

PUBLICIDADE LEGAL LEILÕES CAMPO BELO - ALUGO PARA RAPAZ 
Quarto bem mobiliado c/internet. Não Fumante.  

R$ 900,00. Tratar Tel.: 99654-5747 / 5533-2877  

Polícia prende cinco pessoas por 
roubo a residência no Brooklin

Por Redação
reportagem@gruposulnews.com.br

Equipes do 12º Bata-
lhão de Polícia Mi-
litar Metropolitano 

(BPM/M) prenderem quatro 
homens, entre 29 e 31 anos, 
e uma mulher, de 23, que 
roubaram uma casa na Rua 
Kansas, no Brooklin.

A prisão só foi possível 
porque os policiais milita-
res foram informados do 
roubo pelo Centro de Ope-
rações da PM (Copom), 
que relatou sobre o veículo 
usado no crime, que foi lo-
calizado na Avenida Morei-
ra Guimarães. 

No momento da aborda-
gem, a Polícia pediu que a 
quadrilha parasse, porém, 
os criminosos preferiram 
fugir. O grupo, então, foi 
interceptado na Avenida 
Rubem Berta e três pessoas 
fugiram a pé, mas foram al-
cançados pelos PMs.

A dupla que continuou no 

veículo também foi alcança-
da na Avenida Rubem Berta, 
depois de bater em um outro 
carro e tentar fugir a pé.

Após a interceptação de to-
dos, a quadrilha foi presa e o 
veículo apreendido. "Foram 
encontrados diversos pertences 
subtraídos da residência, como 
joias, relógios, óculos, perfu-
mes e cosméticos, avaliados em 
R$ 7.370. Também foram re-
cuperados R$ 2.596 e quantias 
em dólares e pesos furtados do 
imóvel", informou a Secretaria 
de Segurança Pública.

Todos os itens apreendidos fo-
ram devolvidos a vítima. O caso 
foi registrado no 27º DP Campo 
Belo como furto qualificado.

De acordo com a Secreta-
ria de Segurança Pública, em 
março, os roubos em geral na 
capital paulista caíram 20%, 
passando de 12.092 para 
9.676 (-2.416).

Neste ano de 2021, entre 
janeiro e março, a 27ª Dele-
gacia de Polícia Campo Belo 
efetuou 155 prisões. No ano 
passado, foram 167 prisões 
no mesmo período.

Quanto aos roubos, foram 
registrados 302 casos nos 
três primeiros meses deste 
ano. Em 2020, foram 275 no 
mesmo período.

Veja mais em:
www.gruposulnews.com.br

11 5524-1366 /    11 99629-6430
Rua Capitão Tiago Luz. 139 - sala 11A  (próx. Largo 13 de Maio) - Santo Amaro

• Trabalhista • Civil • Família • Previdenciário 
• Pensão Alimentícia • Indenizações • Consumidor

www.facebook.com.br/advocaciamagnus.adv.br

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Solicitamos o comparecimento de  CRISTIANO DE LIMA MALDONADO 
CTPS nº  76553 - Série 00316-SP, em nosso escritório à Rua 
Baldomero Carqueja, 17 - Vila Prel - CEP 05780-260 - São Paulo/SP, 
no prazo de 48h. O seu não comparecimento caracterizara o 
Abandono de Emprego, conforme Artigo 482 Letra I da CLT.

Guarda Forte Segurança e Globo Serviços Eireli - ME
CNPJ 04.660.875/0001-70



São Paulo, 01 a 07 de maio de 2021812

 RUA CARLOS GOMES, 700 - SANTO AMARO  
 (EM FRENTE AO SHOPPING BOAVISTA)

 AVENIDA JOÃO DIAS, 955 - SANTO AMARO  
 (PRÓXIMO AO MC DONALD’S)

 • AREIA e PEDRA (Ensacada ou Granel) • CIMENTO VOTORAN  • TINTAS CORAL 
• MATERIAL HIDRÁULICO/ELÉTRICO • MATERIAL BÁSICO EM GERAL

DE 2ª À  6ª FEIRA DAS 8H ÀS 18H / SÁBADOS DAS 8H ÀS 14H

novaprimosul@terra.com.br
5686-1969    94735-1933

5522-4288    94020-0385
primosul.sp@terra.com.br

LOJA 1

LOJA 2

Primosul Santo Amaro

Primosul João Dias

ESTAMOS COM ATENDIMENTO PRESENCIAL 

ENTREGA EM DOMICÍLIO. CONSULTE-NOS!

GERAL

Governo de SP inaugura viaduto na Zona Sul e promete 
entregar nova estação da Linha 9-Esmeralda em junho

Por Redação
reportagem@gruposulnews.com.br

O Viaduto Jacopo Torriti é um dos quatro viadutos que a CPTM está construindo para a extensão da Linha 9-Esmeralda, que recentemente foi leiloada 
para a iniciativa privada. Para junho, o Governo pretende entregar a estação Mendes-Vila Natal, mas, a estação Varginha deve ficar para 2022

O Governo de São Paulo 
entregou o Viaduto Ja-
copo Torriti, próximo 

a futura estação Mendes-Vila 
Natal, na região do Jardim Ica-
raí. Em junho de 2020, a Estra-
da dos Mendes, na Vila Natal, 
foi interditada por 180 dias para 
ser rebaixada para a construção 
do viaduto. 

O Viaduto Jacopo Torriti é 
um dos quatro viadutos que a 
CPTM está construindo para 
a extensão da Linha 9-Esme-
ralda. Essas obras acontecem 
desde maio de 2019, com a 
construção das estações Men-

des-Vila Natal e Varginha.
Também em junho do ano 

passado, o Governo firmou um 
convênio com a Prefeitura para 
a implantação do Terminal Esta-
ção Varginha, que será construí-
do anexo a futura estação Vargi-
nha da Linha-9 Esmeralda. 

"Nós observamos que a popu-
lação ia descer em um terminal 
de ônibus, que está a 800 metros 
da estação, então você teria difi-
culdade de trocar o ônibus pelo 
trem. Então veio a sugestão dos 
técnicos e a população pedindo 
que a gente fizesse uma estação 
ao lado da Estação Varginha e 
pudesse ter uma integração, pe-
gar uma escada rolante e já está 

dentro do trem. Isso foi viabili-
zado”, explicou o vice-governa-
dor Rodrigo Garcia.

No dia 20 de abril deste ano, 
a Linha 9-Esmeralda, junto com 
a Linha 8-Diamante, foi leiloa-
da para a iniciativa privada. O 
Consórcio ViaMobilidade Li-
nhas 8 e 9 (formado pelo Grupo 
CCR e Ruas Invest e Participa-
ções S/A) terá que administrar 
as linhas por 30 anos e investir 
R$ 3,2 bilhões na aquisição de 
trens, aprimoramento das esta-
ções e outras melhorias.

A Estação Varginha terá uma 
área de 5 mil m², que vai aten-
der 51 mil passageiros por dia; 
além de passarela anexa à esta-

ção com acesso aos dois lados 
da ferrovia; elevador; bicicle-
tário com 750 vagas e espaços 
acessíveis. Para o terminal de 
ônibus, estão previstos 30 mil 
passageiros por dia.

Já a Estação Mendes-Vila Na-
tal terá 4.500 m² de área e bici-
cletário com 50 vagas; além de 
elevadores e escadas rolantes, 
acessibilidade e banheiros adap-
tados. No total, o investimento na 
extensão da Linha 9-Esmeralda é 
de R$ 945 milhões, sendo R$ 500 
milhões da União e R$ 445 mi-
lhões do Governo de São Paulo.

Segundo o vice-governador 
Rodrigo Garcia (PMDB) rela-
tou em suas redes sociais, no 

entanto, a estação Mendes-Vi-
la Natal deve ser entregue em 
junho deste ano e, como espe-
rado, a estação Varginha será 
entregue em 2022.

“Serão beneficiados os mo-
radores do extremo sul de São 

Paulo: Grajaú, Estrada dos Men-
des, Varginha, Vila Natal, Jar-
dim Icaraí, Jardim São Bernardo 
e Conjunto Residencial Palma-
res”, disse o vice-governador.
Veja mais em:
www.gruposulnews.com.br

No dia 20 de abril deste ano, a Linha 9-Es-
meralda foi leiloada para a iniciativa privada

Foto: divulgação




