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No dia 12 de junho, a Câmara Municipal de São Paulo realizou uma audiência pública 
para debater o PL 722/2015, que traz novidades na Operação Urbana Consorciada 
Água Espraiada – OUCAE. Além de aprovar o Plano Urbanístico Complementar do 
Setor Chucri Zaidan, o PL acaba com o direito dos inquilinos e outros moradores 
afetados pelas obras continuarem morando no Jabaquara e região.Página 10

*Todas as condições do cartão Mais! Estrela estão sujeitas a aprovação de crédito. Os planos de pagamento são de 1 a 6 vezes sem 
juros e de 8 a 10 vezes fixas com juros, os planos com juros terão incidência de IOF. Em todas as compras realizadas com o cartão 
Mais! Estrela, independentemente do nº de parcelas, haverá incidência, em cada fatura, do Serviço de Anuidade Diferenciada. 
Condições exclusivas para clientes que possuem o cartão Mais! Estrela. Verifique o seu limite disponível e as condições gerais em 
uma de nossas lojas. Todas as condições estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. 

Novidades na Operação 
Urbana Água Espraiada
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A Secretaria Municipal da 
Fazenda de São Paulo, em 
conjunto com as 32 Prefeituras 
Regionais, realizará, no fim de 
junho e início de julho, audi-
ências públicas regionalizadas 
para a discussão da Proposta 
da Lei Orçamentária Anual de 
2019 (PLOA 2019). Trata-se de 
momento fundamental no ciclo 
orçamentário, já que envolve 
a participação da sociedade 
civil e a apresentação de suas 
demandas. Após as audiências, 
a proposta orçamentária será 
elaborada juntamente com as 
demais Secretarias e enviada 

à Câmara Municipal até o dia 
30 de setembro, prazo definido 
pela Lei Orgânica do Município.

Prefeitura Regional Vila 
Mariana, dia 23/6, sábado, 
às 9h, no SESC Vila Mariana - 
Rua Pelotas, 141

Prefeitura Regional Jaba-
quara, dia 28/6, quinta feira, 
às 19h, na sede da PR, Av. Eng. 
Armando de Arruda Pereira, 
2.314

Prefeitura Regional Cidade 
Ademar, dia 25/6, segunda 
feira, às 19h, no salão de e 
ventos da PR, Av. Yervant Kis-
sajikian, 416
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Áries - Com foco e eficiência, você consegue tudo que quer, ariano. É uma boa 
quinzena para focar nos assuntos de trabalho e cuidar de coisas burocráticas, organi-
zacionais ou de saúde. Um momento de bons movimentos e produtividade, a única 
ressalva fica por conta do risco de criar expectativa demais, ou de esperar que todos 
estejam no mesmo pique que você!

Touro - É um bom momento para consolidar alguns valores e prazeres, taurino. É 
importante saber o que quer e focar nisso, lembrando que prazer, alegria, criatividade 
e leveza são fundamentais em sua vida. Uma quinzena com mais ansiedade e se você 
tentar apressar as coisas, pode ter algum problema, especialmente nas relações. Mas se 
curtir o momento, são ótimos dias.

Gêmeos - Seu ciclo segue produtivo, geminiano, você pode ter alguns resultados 
e notícias importantes. O céu mostra você feliz, em dias de sorte e proteção extra. Mas 
é preciso foco e organização. Cuidado com cada detalhe de cada projeto. Uma meta 
bem clara a ser alcançada. E ouvidos bem atentos à sua voz interior, sua intuição, que 
no fundo sempre sabe o que fazer.

Câncer - Um momento de mais consciência, canceriano. Você percebe melhor seus 
sentimentos, seu entorno, seus desejos, tudo que quer e precisa fazer. Um bom momento 
para encontros e contatos, para fazer reuniões ou sair com amigos, para divulgar uma 
ideia ou fazer uma viagem, para escrever alguma coisa ou se inscrever num curso. 

Leão - Muito movimento em sua vida, leonino. De contatos produtivos a resultados 
que vêm esperando. Um bom momento para revisar valores e ajustar detalhes em seus 
projetos. O contato com amigos ou as reuniões de trabalho são produtivos pelas novas 
ideias que os outros te oferecem. Mas evite pressionar ou cobrar outras pessoas.

Virgem - Essa é uma fase  maravilhosa pra você, virginiano. Por isso, nada de 
modéstia e foco no que quer porque você merece resultados nos seus projetos e alegria 
na vida. Confie em você mesmo e em todo seu potencial. Os dias são especialmente 
favoráveis para os assuntos de trabalho: mais visibilidade, sucesso e reconhecimento. 

Libra - É hora de diminuir levemente o ritmo, libriano, e apesar de toda ansiedade, 
respirar fundo e se perguntar quais são seus valores, o que você quer de fato fazer, o que 
é mais importante em sua vida. Saber o que você acredita é fundamental para saber de 
quais valores não pode abrir mão. 

Escorpião - É um ótimo momento para fortalecer vínculos, escorpiano. Vale para 
criar mais intimidade em um relacionamento amoroso, ajustar rota e objetivos em 
parcerias profissionais ou conhecer mais de perto alguns amigos. Falando neles, esta 
quinzena é positiva para estar em grupo, seja para falar de coisas sérias e planejar o 
futuro, seja para bater papo leve com os amigos.

Sagitário - É um momento importante e decisivo em seus relacionamentos, sagita-
riano. Isso vale para amor e trabalho. No trabalho, os dias são extremamente produtivos, 
com mais sucesso, reconhecimento e elogios. As parcerias ficam mais sólidas. Mas é 
importante não perder o foco e cuidar muito bem de cada detalhe de todos projetos que 
você considera que são importantes.

Caprocórnio - Bons momentos para organizar melhor a rotina em função dos 
seus projetos futuros, capricorniano. Até porque você pode ter algum projeto novo pela 
frente. Algum curso que possa aperfeiçoar seu currículo vai ajudar na busca por uma 
nova oportunidade profissional. E se surgir algum convite para viagem, vale a pena ver 
se você consegue ir, tem tudo pra ser legal!

Aquário - Um momento importante dentro de seus relacionamentos pessoais, 
aquariano. É importante ajustar expectativas e objetivos. Um período mais intenso 
nas emoções, na vida sexual, na criatividade e em tudo que tem a ver com prazer. Um 
momento de mais entusiasmo afetivo, e de uma rotina que pede mais doçura, afeto e 
leveza. É hora de cuidar mais de perto do amor e da vida.

Peixes - Um momento importante para as relações familiares, pisciano, e todos 
assuntos domésticos. Também para cada relação que envolve afeto e não tem melhor 
momento para estreitar vínculos, conversar sobre o que pode ser melhorado e contar 
mais com as pessoas que são tão importantes em sua vida. Só não deixe a ansiedade 
dominar você. Respire!

Por: Começo com uma his-
torinha que sempre lembro para 
explicar estas nossas tropicais 
plagas. Há, no mundo, quatro 
modalidades de sociedade: a 
primeira é a inglesa, aberta, onde 
tudo é permitido salvo o que for 
proibido; a segunda é a alemã, 
rígida, onde tudo é proibido salvo 
o que for permitido; a terceira 
é a totalitária, ultra-fechada, de 
índole ditatorial, onde tudo é proi-
bido mesmo o que for permitido; 
e, por último, a brasileira, onde 
tudo é permitido mesmo o que 
for proibido.

Querem um exemplo? A úl-
tima greve dos caminhoneiros, 
que bloqueou o livre trânsito de 
pessoas e automóveis e deu pre-
juízo que alguns estipulam em 
R$ 60 bilhões até o momento, 
com consequências sérias sobre 
a vida das pessoas – educação, 
saúde, alimentação, serviços etc. 
O fato é que o país retrocedeu 
passos em seu avanço civilizató-
rio. Pois bem, multas foram esti-
puladas, como se viu na decisão 
do ministro do STF, Alexandre 
de Moraes, de determinar que 96 
empresas transportadoras pagas-
sem em 15 dias R$ 141 milhões 
pelo descumprimento da liminar 
que determinava o desbloqueio 
imediato de rodovias.

Depois, o TST determinou 
que os petroleiros, em greve logo 

depois, arcassem com multa de R$ 
2 milhões por dia.

E o que estamos vendo? A Câ-
mara dos Deputados avalia anistiar 
as penalidades impostas, na esteira 
de um projeto de lei que regulamen-
ta o transporte rodoviário de cargas 
no país e cujo relator é o deputado 
Nelson Marquezelli (PTB-SP).

Se isso vier de fato a ocorrer, 
o Brasil mostra sua cara sem 
retoques: a desmoralização das 
Cortes judiciárias, a desfaçatez, 
a hipocrisia dos nossos represen-
tantes e, mais, a prova inconteste 
de que, por aqui, tudo é possível: 
transgredir a lei e não ser punido, 
descumprir o ordenamento jurí-
dico do país e, em troca, receber 
aplausos por conduta ilegal, imo-
ral, restritiva aos valores de nossa 
democracia. Cai bem sobre nossa 
fisionomia institucional aquela 
frase atribuída a De Gaulle  - o 
Brasil não é um país sério. (A 
frase, na verdade, é de autoria do 
embaixador brasileiro na França 
entre 1956 e 1964, genro do pre-
sidente Artur Bernardes, Carlos 
Alves de Souza Filho, a propósito 
da “guerra da lagosta”, assunto 
que envolveu uma pergunta que 
lhe fez o correspondente do JB em 
Paris, Luis Edgar de Andrade. O 
diplomata cochichou aquele dito.)

O fato é que por estas nossas 
bandas, não é só a corrupção que 
suja a veste de políticos, gover-

nantes e empresários. A lama se 
espalha em uma enxurrada que 
agrega um amontoado de futricas, 
politicagem, grupismo, fisiolo-
gismo, desmandos, rasgos da lei 
maior, a Constituição, malhas 
intestinas, projetos de lei com 
foco no corporativismo, domínio 
de castas, desleixo, incúria, des-
mandos de todos os tipos.

Se amanhã novas greves sur-
girem, os grevistas saberão, de 
antemão, que haverá um político 
“de espírito cívico” a lhe estender a 
mão. Não serão punidos. Ganharão 
loas. Fico imaginando a reação 
de um alto ministro de nossas 
Cortes ao ver jogada no lixo do 
desprezo sua decisão de punir 
quem não anda nos traçados da 
lei. Se os malfeitos do nosso co-
tidiano se multiplicam é porque os 
“bem-feitores” da representação 
política mexem com o pauzinho 
que têm às mãos, a “fazeção de 
leis”. E que ninguém se assuste 
com as máfias criminosas que dão 
ordens de dentro das prisões. A 
propósito, o faturamento do PCC 
pode chegar, este ano, a R$ 800 
milhões. Grana que dá para eleger 
uma grande bancada.

 
Gaudêncio Torquato, 

jornalista, é professor titular 
da USP, consultor político 

e de comunicação  
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Roda de Conversa da Escola 
de Cidadania da Cidade Ademar e 
Pedreira no próximo sábado

O convite se estende a todos 
interessados no acompanhamento 
da melhoria do bairro. O evento 
acontece no próximo sábado 
(23/6), das 9 às 12 horas. “Con-
juntura e movimentos sociais” 
estão entre os assuntos a serem 
debatidos. 

A atividade será realizada na 
Paróquia Santa Cruz, que fica na 
Rua Professor Rodolfo de Freitas, 
118 – Vila Império (rua situada na 
altura do 3.348 da Av. Cupecê, no 
lado oposto à antiga feira livre). 

A Roda de Conversa será 
coordenada pelo professor de psi-
cologia social da USP, Bernardo 
Svartman.

Coordenação da Escola de 
Cidadania da Cidade Ademar e 
Pedreira

A Associação Cultural e As-
sistencial Nipo Brasileiro do 
Jabaquara – AJAB convida os lei-
tores empresários e comerciantes 
para a Rodada de Negócios que 
acontece no próximo dia 26/6, 
(terça feira), das 09 às 12h.

O evento será realizado na 
sede da AJAB

Rua das Nhandirobas, 388 – 
Jardim Oriental 

Escola de Cidadania Rodada 
de Negócios
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Uma das épocas mais esperadas 
do ano para muitos que admiram o 
inverno e com ele as Festas Juninas. 
Estas que chegam recheadas de 
comes e bebes típicos, quadrilhas, 
música e muito agito. A programa-
ção de festas juninas possui even-
tos para todos os gostos e estilos, 
sendo a oportunidade perfeita para 
quem quer curtir grandes arraiais e 
quermesses nas imediações de sua 
residência. 

O evento acontece nas esco-
las, igrejas, entidades e até nas 
ruas organizadas por moradores. 
Participe!

Igreja São José de Ameri-
canópolis

Todos os finais de semana, 
com comidas e bebidas típicas, 
músicas da época, dança e muita 
alegria, os organizadores da tradi-

cional festa junina da Igreja São 
Jose de Americanópolis vem pro-
vando a experiência em organizar 
a festa junina realizada há anos 
no pátio da igreja. O evento vem 
acontecendo das 17h às 22h e irá 
até o dia 01 de julho. Local: Rua 
Hugo Vitor da Silva, 37.

CEU Alvarenga
Neste sábado dia 23 o CEU 

Alvarenga abre as portas para 
todos os moradores, alunos e 
convidados para a sua festa ju-
nina. Comidas e bebidas típicas, 
brincadeira e a quadrinha farão 
parte do evento que ira acontecer 
das 10 ás 17h. Local Estrada do 
Alvarenga, 3.752

Paróquia São João Batista 
Com o Slogan “Na festa de 

São João, somos todos irmãos” 

a Paroquia São João Batista da 
Vila Guarani realiza seu evento 
no final de semana de 23 e 24 de 
junho, das 15h às 22h. Celebra-

ções Solenes, barracas, sorteios 
e show com música ao vivo. No 
dia 24 Festa Litúrgica de São João 
Batista, com missas às 7h30 – 10h 
– 11h30 e 19h. Participação espe-
cial da Banda do Corpo Musical 
da Policia Militar do Estado de 
São Paulo e encerramento com a 
dupla Leandro Sambora & Mag-
gie Salles (vários estilos). Local: 
Av. do Café, 688 – Vila Guarani.

Instituto Meninos de São 
Judas Tadeu

O Instituto Meninos de São 
Judas Tadeu promove sua festa 
junina até o domingo do dia  01 
de julho, das 10 às 21h. Local: Av. 
Itacira, 2.801 - no estacionamento 
do IMSJT

Festa Joanina – Paróquia 
São João Batista  

Barracas com comidas e be-

bidas típicas e muita diversão é o 
que tem acontecido nos eventos 
juninos da Paróquia São João 
Batista da Vila Santa Catarina 
que teve início no último dia 9. 
A festança tem data até o dia 8 
de julho, agende e participe, pois 
no palco a cada final de semana 
atrações musicais e muitas brin-
cadeiras. Local: Rua Minuanos, 
122 – Vila Mira

Arraiá do Caminho do Mar
Brincadeiras, comidas típi-

cas, danças, bingo, quadrilha e 
muito mais...Com entrada gra-
tuita o Arraiá do CEU Caminho 
do Mar promete ser esse ano 
mais um sucesso. Dia 30 sába-
do, das 10h às 17h. Participe. 
Local: Av. Eng. Armando de 
Arruda Pereira, 5.241- Jardim 
Lourdes.

Festas Juninas

O CEU Caminho do 
Mar recebe nesta sexta 
feira dia 22 a dupla Nan-
do Sampayo & Matheus, 
os sertanejos da balada. 
Evento Gratuito com início 
ás 19 horas. 

CEU Caminho  do 
Mar

Av. Eng. Armando de 
Arruda Pereira, 5.241 – 
Jardim Lourdes

O Portugal Fest promove a 
integração entre as comunidades 
luso-brasileiras em sua edição ju-
nina – “Portugal Fest de São João 
2018”, que acontece nos dias 23 e 
24, no Modelódromo do Ibirapuera. 
O evento, com entrada gratuita, 
mescla valores tradicionais e con-
temporâneos da cultura portuguesa, 
reunindo apresentações artísticas, 

artesanato, vinhos e pratos típi-
cos da gastronomia lusitana, com 
destaque para os famosos doces 
portugueses – os doces conventuais. 
Sorteios de brindes e atrações para a 

criançada completam a festa.
Participando pela terceira vez 

do evento, a Artesanal Doces Por-
tugueses oferece seus autênticos 
doces portugueses como Pastel de 
Santa Clara, Pastel de Nata (“Pastel 
de Belém”), Toucinho do Céu, Pas-
tel de Coimbra e Pingo de Tocha, 
entre outras delícias de sua linha 
de produtos.

Portugal Fest de São João 2018 terá 
presença da Artesanal Doces Portugueses

Evento Sertanejo
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Fazendo bons 

negócios no seu 
bairro

Com a chegada das férias, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
reforça o alerta para que os pau-
listas ainda não imunizados se 
vacinem contra a febre amarela, 
previamente a viagens progra-
madas para o período. A vacina 
deve ser tomada com dez dias de 
antecedência para garantir prote-
ção efetiva.

Ainda com objetivo de aumen-
tar a proteção da população contra 
a doença, a Secretaria decidiu 
ampliar e intensificar a vacinação 
contra febre amarela em todo o 
território paulista.

Todas as regiões estão abas-
tecidas para distribuição de doses 
nos postos de vacinação. Desde 
2017, até o momento, 23 milhões 

de doses foram espalhadas por 
todo o território paulista, sendo 
55% desse total somente nos cinco 
primeiros meses deste ano.

Indicações da vacina
A partir da campanha, o SUS 

passou a disponibilizar neste ano a 
dose fracionada da vacina, confor-
me diretriz do Ministério da Saú-
de. O frasco convencionalmente 
utilizado na rede pública pode ser 
subdividido em até cinco partes, 
sendo aplicado assim 0,1 mL da 
vacina. Estudos evidenciam que 
a vacina fracionada tem eficácia 
comprovada de pelo menos oito 
anos. Estudos em andamento 
continuarão a avaliar a proteção 
posterior a esse período. As car-
teiras de vacinação recebem um 

selo especial para informar que 
a dose aplicada foi a fracionada.

Além disso, está mantido o 
uso da dose padrão para crianças 
com idade entre nove meses e dois 

anos incompletos, pessoas que 
viajarão para países com exigên-
cia da vacina e grávidas residentes 
em áreas de risco.

Devem consultar o médico 

sobre a necessidade da vacina 
os portadores de HIV positivo, 
pacientes com tratamento quimio-
terápico concluído, transplanta-
dos, hemofílicos ou pessoas com 
doenças do sangue e de doença 
falciforme.

Não há indicação de imuni-
zação para grávidas que morem 
em locais sem recomendação 
para vacina, mulheres ama-
mentando crianças com até 6 
meses e imunodeprimidos, como 
pacientes em tratamento quimio-
terápico, radioterápico ou com 
corticoides em doses elevadas 
(como por exemplo Lúpus e 
Artrite Reumatoide). Em caso de 
dúvida, é fundamental consultar 
o médico.

Saúde alerta sobre vacinação 
contra febre amarela antes das férias

Campanha de 
vacinação contra gripe 

Reunião da Rede CRIAD 
acontece nessa quinta feira dia 21 

A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo prorro-
gou a campanha de vacinação 
contra a gripe em SP, seguindo 
o calendário definido pelo Mi-
nistério da Saúde. A finalidade 
é ampliar a proteção da popu-
lação contra a doença.

Até o dia 22, as doses gra-
tuitas continuam disponíveis 
na rede pública de saúde, para 
todos os grupos do público-

-alvo. No Estado de São Paulo, 
a meta da campanha é vacinar 
10,7 milhões de pessoas contra 
o vírus Influenza. Mais de 9,1 
milhões de paulistas já estão 
imunizados.

Segundo recomendação da 
OMS (Organização Mundial 
de Saúde), a vacina de 2018 
irá prevenir a população alvo 
contra o vírus Influenza dos 
tipos A (H1N1), A (H3N2) e B.

A Promotora de 
Justiça da Vara Cível 
do Foro Regional da 
Jabaquara, Dra. Anna 
Trotta Yaryd é uma das 
5 Vencedores do Prê-
mio Zilda Arns 2018 
pela Defesa e Promoção 
dos Direitos da Pessoa 
Idosa.

O Prêmio foi criado em 
2017 como forma de reconhe-

cimento às pessoas e 
instituições que tem 
contribuído na defesa 
dos direitos da pessoa 
idosa.

A Dra. Anna Trot-
ta, foi premiada pela 
sua atuação na Rede 
de Proteção ao Idoso 
do Jabaquara. O prê-

mio vem em reconhecimento ao 
trabalho que tem sido desenvol-

vido desde 2011
Na próxima quinta feira dia 

21 as 8h30 no CEU Caminho do 
Mar a Rede CRIAD acolherá a 
rede de Proteção ao idoso com 
objetivo de compartilhar a traje-
tória, para chegar a este prêmio.

CEU Caminho do Mar
Av. Eng. Armando de Ar-

ruda Pereira, 5.241 – Jardim 
Lourdes
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Natação (Piscina aquecida - Gratuito)
*Educação Infantil ao 5º ano

Teatro, Música e Dança (Gratuito)
Ballet e Judô (Gratuito)

Espanhol (Gratuito)

Educação Infantil - Ensino Fundamental
                        Ensino Médio

Lousa digital em todas as salas

Visite
www.colegiomarques.com.br

Rua Coriolano Durand, 515 - Vila Santa Catarina
Tel.: 11 2813-1770

COLÉGIO

72º Aniversário de Cidade Ademar 
será comemorado no CEU Alvarenga

Serviços, Gastronomia, Saúde, Cultura, Show, Esporte e Lazer! 

Por iniciativa do jornal Cidade 
Ademar em notícias, acontece 
pelo 13º ano consecutivo as co-
memorações do aniversário do 
distrito Cidade Ademar/Pedreira

A festa este ano ira contar com 
Feira de Saúde organizada pela 
Associação Comercial Distrital 
Sul – Prefeitura Regional Cidade 
Ademar - Apresentação de danças 
– Campeonato de Futsal – a pre-
sença do CATe  Centro de Apoio 
ao Trabalhador e Empreendedor 
– Corte de Cabelo com a presença 
do Instituto Embelezze Cidade 
Ademar -  Dentista – Manicure 
– Maquiagem e Cuidados com a 
pele -   Orientação Jurídica – Pa-
lestras com profissionais da UBS 
Unidade Básica de Saúde Parque 
Dorotéia– Plantio de Árvores – 
Praça de Alimentação – Praça de 
Atendimento da Prefeitura regio-
nal Cidade Ademar – Psicologos 

– Shows – Vacinação.
A abertura será ás 9 horas com 

a apresentação da Banda da Guar-
da Civil Metropolitana. Presenças 
confirmadas para o show do Pro-
jeto Guri Santa Marcelina, Batuke 
Arte, Muleke Travesso, Sabrina 
Lopes e a Banda Abstruso.

O Bairro e sua história  
A região da Cidade Ademar 

tem uma origem basicamente 
como uma região dormitório, 
devido à explosão industrial de 
1960. Seus bairros e vilas surgi-
ram devido ao grande impulso de 
processo de urbanização com de-
cadência dos grandes fazendeiros, 
que eram obrigados a lotear suas 
terras, então começou o processo 
de urbanização com o surgimen-
to de loteamentos vendidos aos 
operários migrantes que vieram 
de diversas partes do Brasil em 

busca de uma vida melhor.
O êxodo rural ocorrido na 

década de 70, conhecido como 
a expulsão do homem do campo 
para as grandes cidades, contri-
buiu para o aumento populacional 
da região,  atraídos pelos lotea-
mentos por causa do parcelamento 
e a possibilidade de possuir um 
pedaço de terra.

Dois proprietários de terras e 
fazendeiros fizeram parte da vida 
da região: João e Nilza donos da 
região hoje conhecida como Vila 
Joaniza e Americanópolis.

Os Fallete eram donos das 
terras onde hoje são os bairros da 
Cidade Júlia, Vila Missionária, 
Jardim Miriam.

Até 1996, Cidade Ademar 
pertencia à região Administrativa 
de Santo Amaro e era a região pe-
riférica do centro urbano de Santo 
Amaro. Isto explica muito bem o 

porque da região sofrer de falta de 
recursos para investimento públi-
co em saúde, educação, asfalto, 
creches, transporte e condições 
dignas de moradia.

A partir de 1997 a Subprefeitu-
ra-CD foi criada por decreto pelo 
prefeito da época Paulo Maluf. 
Um novo decreto ex-prefeito 
Celso Pitta em dezembro de 2000 
corrige algumas distorções em 
relação à divisão geográfica por 
distrito e acrescenta o Distrito 
Campo Grande.

A prioridade foi sempre o 
centro urbano de Santo Amaro, 
por causa do seu complexo indus-
trial, o maior da América Latina 
com o centro urbano expandido 
e as demandas da periferia eram 
deixadas para um segundo plano.

A situação começou a mudar 
depois da década de 70, quando 
o movimento social começou a 

pressionar e lutar por melhoria 
de condições de vida. Embriões 
de organização popular ainda 
incipientes e clientelista surgiram 
depois do fim da ditadura militar 
e o processo de redemocratização 
que tinha, nas Sociedades Ami-
gos de Bairros um espaço, onde 
os políticos faziam todo tipo de 
promessas e depois das eleições 
sumiam, ignorando os problemas 
da região.

Acompanhe edição especial 
de aniversário no dia 04 de julho.

 
As comemorações do 72º 

Aniversário de Cidade Ademar 
será no CEU Alvarenga.

Local: Estrada do Alvaren-
ga, 3.752

Dia 30 de junho, das 9 ás 17 
horas

Entrada gratuita
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A população do distrito de 
Jabaquara possui atualmente 
cerca de 214.199 habitantes. A 
denominação do nome Jabaquara 
partiu dos significados: tupi-
-guarani e yab-a-quar-a (rocha e 
buraco), que simboliza local de 
refúgio. O local cresceu tanto, que 
hoje é considerado distrito, como 
aponta o número de moradores 
na região. No entanto, na época 
da escravidão a área era extensa 
e havia muita mata, local onde os 
escravos buscavam refúgios para 
fugir da escravidão.

Até o início do século XVII, 
data da construção da casa feita 
de taipa de pilão, Sítio da Ressaca, 

o território servia de passagem 
para aqueles que se dirigiam a 
Santo Amaro e a Borda do Cam-
po. Durante este período, a área 
foi procurada por fazendeiros e 
pessoas que queriam abrir co-
mércio agrícola. Já no final do 
século XIX a população cresceu 
na região, e com isso a prefeitura 
instalou o Parque do Jabaquara, 
para passeios e piqueniques para 
os moradores da localidade.

Durante os anos de 1920 e 
1921 as famílias Cantarella e 
Bonanis se instalaram na região, 
nesse período o local era marcado 
por chácaras com características 
rurais. As famílias Bonanis e 

Fagundes adquiriram terrenos 
próximos do centro atual de Jaba-
quara. Já os Cantarellas, ocuparam 
terrenos que hoje está o Aeroporto 
de Congonhas. Estas famílias são 
consideradas como aqueles que 
iniciaram a ocupação do distrito 
de Jabaquara. 

Além disso, Antônio Can-
tarella foi o último proprietá-
rio do Sítio da Ressaca, que 
representa como o principal 
responsável pela urbanização 
do Bairro Jabaquara. Para mais 
assuntos l igados a casa do 
Sítio da Ressaca, acompanhe 
as próximas edições do Jornal 
Jabaquara em Notícias.

As famílias que iniciaram o Bairro de Jabaquara

Livro estimula o autoconhecimento 
com atividades lúdicas e criativas

LANçAmENto
Estimular o autoconheci-

mento na prática, com ativida-
des que oferecem mais do que 
momentos de cr ia t ividade. 
Essa é a dica da autora Camila 
Piva para que as crianças – e 
porque não os pais também – 
aproveitem ao máximo as fé-
rias de julho com as lições da 
obra “Viva Este Livro”. São 
62 atividades que propõem 
uma grande viagem ao seu 
próprio eu, garante momentos 
lúdicos de muita diversão e 
atividades manuais que aju-
dam os leitores a enxergarem 
dentro de si os seus próprios 
sonhos e desejos.

Entre as atividades, desta-
que para “Doses de Felicidade” 
(ação nº 6 do livro), que provoca 
o leitor a criar uma lista de 31 
pequenas coisas que fazem dele 

uma pessoa feliz.
“Essa atividade é ótima para 

o início das férias, porque pode 

servir de guia para o restante do 
mês! Porque não começar esse 
período de descanso fazendo 
um delicioso bolo de chocola-
te ou até jogando videogame? 
Aproveitar todos os momentos 
é o que nos move e nos dá cada 
dia mais alegria de viver”, 
comenta Camila Piva, autora 
do livro.

Mais do que momentos de 
criatividade, “Viva Este Livro” 
convida a todos a compartilha-
rem emoções e sentimentos, 
além de encontrar a felicidade 
nas pequenas coisas.

Ficha Técnica
Nome do livro: Viva Este 

Livro
Autora: Camila Piva I 

Editora: Ciranda Cultural I 
Páginas: 126

Preço sugerido: R$ 29,90

No último dia 13, o Con-
sulado Geral de Portugal em 
São Paulo, em parceria com o 
Grêmio Literário e Recreativo 
Português de Belém-Pará, e 
a Câmara Portuguesa de São 
Paulo, realizaram o lançamen-
to do livro “Arte de Cosinha”. 
Esta é uma obra rara da autoria 
do cozinheiro real João da 
Matta, cuja primeira edição 
data de 1876. Contém cerca de 
trezentas páginas com receitas 
originais dos principais janta-
res organizados pelas Famílias 
Reais de Portugal e Imperial 
Brasileira.

O livro é uma das obras 
icônicas que integram o acervo 
da histórica Biblioteca “Fran 
Paxeco”, na sede do Grêmio 
Literário e Recreativo Portu-
guês de Belém do Pará, uma 
das mais importantes biblio-
tecas do Brasil, com inúmeras 
obras históricas de referência.

Na obra “Arte de Cosinha”, 
João da Matta, famoso cozi-

nheiro real, apresenta todos 
os detalhes dos banquetes 
confecionados na época para 
a família real portuguesa, e as 
receitas completas de todos 
os quitutes e pratos servidos, 
com enorme rigor e riqueza 
de detalhes, desde a massa do 
famoso bolinho de bacalhau 
ao recheio do doce e saboroso 
pastel de Santa Clara.

A reedição agora fac-si-
milada resulta de uma feliz 
e bem-sucedida parceria en-
tre o Governo do Estado do 
Pará, por meio da Imprensa 
Oficial do Estado, e o Grê-
mio Literário Português da 
cidade de Belém do Pará, 
uma associação recreativa 
luso-brasi leira  com 150 
anos de existência. Com 
esta parceria pretende-se 
reforçar os laços históricos 
que unem Brasil e Portugal 
com o resgate de elemen-
tos do nosso património 
comum.

Consulado Geral de Portugal lança reedição do 
livro “Arte de Cosinha”, clássico do século XIX

SÍTIO DA RESSACA EM 1938
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Estão a venda os ingressos 
para a 3ª etapa do SuperBike 
Brasil 2018, que acontece no dia 
24 (domingo), ás 9 horas, no Au-
tódromo de Interlagos.

O SuperBike Brasi l  é  o 
maior campeonato de moto-
velocidade das Américas e 
tem disputas em 11 categorias 
diferentes, com motos de 300cc 

até 1000cc: SuperBike, Su-
perBike Evolution, SuperBike 
Light ,  SuperStock 1000cc, 
SuperBike Escola,  SuperS-
port, Stock 600cc, SuperSport 
Escola, Copa Ducati Panigale 
959, Copa Honda CBR 500R e 
Yamalube R3 Cup.

Autódromo de Interlagos
Av. Senador Teotônio Vilela, 261

Dia 21/6 (quinta – feira), a partir das 19h
Ingressos a R$ 20 com a venda somente no dia - crianças até 11 

anos a entrada é gratuita. Estacionamento R$ 20
Autódromo de interlagos (portão7).

Informações: Interlagos Motor Clube
5666-1478 ou 5666-3361.

Av. Senador Teotônio Vilela, 261 - Interlagos

VEÍCULOS

Racha em Interlagos

Planetário homenageia a Copa e 
apresenta “o Céu da Rússia”

Copa do mundo 2018: Primeiros jogos

3ª etapa do SuperBike Brasil 2018

Corridas proibidas - Categoria 9,5

Os primeiros dias de jogos 
da Copa do Mundo 2018 foram 
marcados por muitos gol’s, faltas 
e muita revolta contra o VAR

A 30 minutos para o início da 
primeira partida, a cerimonia de 
abertura da Copa do Mundo deste 
ano sediada na Rússia contou com 
a presença do cantor britânico Ro-
bbie Williams, da soprano russa 
Aida Garifullina e do bicampeão 
do mundo, o brasileiro Ronaldo, 
no Estádio Luzhniki, em Moscou.  

Nesta primeira rodada, a Rús-
sia goleou Arábia Saudita por 
5x0. Também nesse primeiro jogo 
o Uruguai venceu o Egito por 
1x0. No dia seguinte às 12 horas 
a disputa foi entre Marrocos e Irã, 
onde o Irã finalizou a partida por 
1x0 contra o Marrocos. À tarde os 
jogos continuaram e foi a vez da 
seleção portuguesa e espanhola 
se enfrentarem. As duas equipes 
ficaram somente no empate 3 para 
Portugal e 3 para Espanha

O Brasil estreou neste dia 17 

contra a Suíça. Aos 20 minutos 
do primeiro tempo Philippe Cou-
tinho marca o primeiro gol do 
time brasileiro comandado por 
Tite. Mas, no começo do segundo 
tempo Zuber da equipe da Suíça 
marca o gol de empate, após uma 
cobrança de escanteio.

O gol de empate do time suíço 
foi visto por muitos torcedores 
brasileiros como gol irregular, 
pois o Zuber teria empurrado 

Miranda, zagueiro esquerdo da 
seleção brasileira. Porém este 
ano o Mundial conta com a ajuda 
da tecnologia o VAR, ou seja, o 
árbitro de vídeo que seria usado 
para auxiliar o árbitro de campo 
em lances ou gols duvidosos. 
Mas, neste lance, do empurrão de 
Zuber sobre Miranda, segundo o 
VAR não houve falta.

Aos 27 minutos do segundo 
tempo, Renato Augusto criou a 
sua primeira situação de gol na 
partida. O representante do futebol 
chinês na Seleção Brasileira girou 
e enfiou a bola para Gabriel Jesus, 
que reclamou de ter sido agarrado 
por Akanji dentro da área. O árbitro 
mexicano César Ramos mandou o 
jogo seguir e voltou a abrir mão 
do recurso de vídeo, revoltando a 
equipe nacional.

A partida foi válida pela pri-
meira rodada do grupo E. O próxi-
mo jogo do Brasil ocorrerá nesta 
sexta-feira 22 contra a Costa Rica 
às 9 horas, em São Petersburgo.

A Rússia é palco da Copa do 
Mundo de Futebol e, além de 
ser o país sede do evento, este 
contribuiu também à ciência, 
especialmente para a conquista e 
exploração do espaço. Em vista 
disso, a equipe do Planetário 
Professor Aristóteles Orsini, loca-
lizado no Parque Ibirapuera e que 

integra a Universidade Aberta do 
Meio Ambiente e Cultura de Paz 
(UMAPAZ), sob administração 
da Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente (SVMA), está home-
nageando os céus da Rússia.

A sessão de planetário “O 
Céu da Rússia” celebra a ligação 
estreita entre a Rússia e o espaço 

e aproveita o clima de Copa. A 
apresentação leva o espectador 
a uma viagem àquele país e ao 
seu céu noturno tal como é visto 
por seu povo. A sessão é gratuita 
e acontece no Planetário do Ibi-
rapuera, avenida Pedro Álvares 
Cabral, s/n portão 10, nos dias 22 
e 29 de junho, às sextas-feiras, às 
19h30, com o palestrante Rapha-
el Malagoli Thereza. Os ingres-
sos gratuitos podem ser obtidos 
antecipadamente no site:http://
www.ticketfacil.com.br/eventos/
ppi-sessao-cidada-o-ceu-da-
-russia.aspx ou na bilheteria do 
Planetário, com uma hora de 
antecedência.
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moradores do Condomínio Curruiras 
sofrem com a falta de água

Eleição do Conselho municipal 
de Habitação já tem nova data

Sucesso a abertura do torneio de Inverno 
de Futsal de Cidade Ademar e Pedreira 

O sindico Felipe Evandro da 
Cruz Sales do condomínio Cur-
ruiras, esteve presente na reunião 
do Conselho Comunitário de 
Segurança do Jabaquara ao lado 
de seus conselheiros para tentar 
uma solução para o Bloco B do 
condomínio, onde estão com o 
problema da falta de água há mais 
de quatro anos, todos os dias por 
volta das 21 até ás 5 da manhã .

São 130 famílias que moram 
nesse bloco que já chegaram a 
ficar até três dias sem água. O 
curioso é que o Bloco A que tem  
114 famílias não sofrem com o 
problema. 

“Eu vim aqui na reunião por-
que sabia que teria um represen-
tante da SABESP, e que poderia 
dar uma informação mais a fundo 
disso, uma pessoa que possa tal-
vez nos trazer um retorno, porque 
quando ligamos aguardamos o re-
torno sempre em 24 horas, é o que 
a atendente nos passa, mas esse 
retorno não acontece”.  Declarou 
o sindico Felipe .

 Na reunião o contato foi com 
o Técnico Comunitário Adão 
Fernandes que prontamente 
agendou para o dia seguinte uma 
equipe para ir ao condomínio 
Corruiras para ver o que de fato 

vem acontecendo com o bloco 
B. “Com muita boa vontade ele 
me explicou que pode ser não 
só uma falta de pressão como ar 
na tubulação, que é algo de um 
problema maior onde teremos 
que contratar uma empresa com 
conhecimento na área” confir-
mou Felipe.

Um grupo de moradores da 
Rua Freire Farto, Parque Jaba-
quara, estiveram no encontro 
para solicitar informações sobre 
o programa Vizinhança Solidária, 
segundo eles a região está com 
inumeros problemas de roubos 
e assaltos.

Estão participando 17 ONG’s 
da rede socioassistencial da SMA-
DS mais a equipe do Cecom/
APCEF-SP. 

O Torneio conta com 50 equi-
pes: 24 femininas e 26 masculi-
nas. Nas categorias: CCA/CCI 
arte-Masculino com 21 equipes e 
CCA-Feminino com 20 equipes; 
Categoria CJ/Cedesp/CCI profi-
-Masculino com 5 equipes e CJ/
Cedesp/CCI profi-Feminino com 
4 equipes. 

Serão 106 jogos em 19 dias 
de disputa. As equipes campeãs 
serão premiadas com um troféu 
cada uma. Os organizadores es-
tão buscando parceiros para que 
aconteçam sorteios de brindes 
destinados às crianças e adoles-

centes, como ocorreu nas edições 
anteriores.

A abertura aconteceu no dia 
19/6 no Clube da Turma Santa 

Terezinha-Mamãe que recebe 
os jogos até a Semifinal e, o seu 
encerramento esta agendado para 
o dia 27/07 no Clube Comunitário 

da APCEF-SP.
O Concurso Cultural Usuários 

se expressam na Arte pelo Fu-
tebol, terá novamente neste ano 

o tema escolhido pelos usuários 
e famílias dos SCFVs e demais 
internautas em votação aberta no 
blog: http://cidademarredesocial.
wordpress.com 

O Concurso cultural contem-
pla 3 categorias: Desenho (para 
crianças de 6 a 9 anos), Redação 
(para crianças e adolescentes 
de 10 a 14 anos) e Poesia (para 
adolescentes e jovens de CJ/
CEDESP/CCI conveniados da 
SMADS; e para membros das 
famílias dos usuários, a partir de 
18 anos de idade). 

Os interessados na parceria do 
projeto devem entrar em contato: 
(11) 99194-3424 – E-mail: jpaes-
poeta@yahoo.com.br http://cida-
demarredesocial.wordpress.com.

A Comissão Eleitoral do Conse-
lho Municipal de Habitação definiu 
nova data para eleição do Conselho 
Municipal de Habitação (CMH) 
que acontece no próximo dia 1 de 
julho das 9h às 17h

O Conselho Municipal de Ha-
bitação influencia diretamente na 
política habitacional da cidade 
sobre as diretrizes da administra-
ção e é responsável por fiscalizar 
os planos e programas da política 
habitacional, deliberando sobre suas 
diretrizes, estratégias e prioridades.

Também terá a missão de 
acompanhar e avaliar a ges-
tão social  e f inanceira dos 

recursos e o desempenho dos 
programas e projetos aprova-
dos, além dos recursos dos 
Governos Federal, Estadual, 
Municipal ou repassados por 
meio de convênios à Secreta-
ria Municipal de Habitação. O 
conselho também vai definir 
os critérios de atendimento 
habitacional. Os conselheiros 
tem mandato de dois anos e 
não são remunerados.

Para votar, basta ter título de 
eleitor emitido até 29/12/17 em 
situação regular e que pertença 
a um dos Cartórios Eleitorais do 
município de São Paulo
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O ATACADISTA da REGIÃO SUL

TUDO PARA SEU LAR E EMPRESA

ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA

Atendimento Personalizado,

Sinta a Diferença!

PABX: 5011-6677

Av. Eng. George Corbisier, 1478 - Jabaquara

(Próx. Terminal Rodoviário metrô Jabaquara)

www.dianas.com.br

• Vendemos no atacado e varejo

• Atendemos restaurantes, lanchonetes, pizzarias,

  churrascarias, buffet, mercados, escolas,

  escritórios em geral etc

• Também vendemos para seu lar. (varejo)
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Conselho da operação Urbana Água Espraiada 
defende a construção do túnel bilionário e o fim 

do cadastramento de novas famílias carentes
No dia 12 de junho, a Câ-

mara Municipal de São Paulo 
realizou uma audiência pública 
para debater o PL 722/2015, 
que traz novidades na Opera-
ção Urbana Consorciada Água 
Espraiada – OUCAE. Além de 
aprovar o Plano Urbanístico 
Complementar do Setor Chu-
cri Zaidan, o PL acaba com o 
direito dos inquilinos e outros 
moradores afetados pelas obras 
continuarem morando no Jaba-
quara e região.

A Operação Urbana Consor-
ciada Água Espraiada foi criada 
pela Lei 13.260 de 28 de dezem-
bro de 2001, posteriormente 
alterada pela Lei nº 15.416/2011 
e regulamentada pelo Decreto nº 
53.364/2012.

Foi a primeira Operação 
Urbana a utilizar os dispositivos 
do Estatuto da Cidade (Lei Fe-
deral nº 10.257/2001), portanto, 
a primeira Operação Urbana 
Consorciada aprovada.

Apesar de ter sido questio-
nada por não estar prevista na 
legislação de uso do solo vigente 
à época, a aprovação do Plano 
Diretor de 2002 (Lei Municipal 
nº 13.430/2002), consolidou as 
Operações Urbanas vigentes e 
definiu áreas para a proposição 
de novas Operações Urbanas 
Consorciadas.

O Plano Diretor Estratégico 
de 2014 recepcionou todas as 
Operações Urbanas vigentes, 
definindo a Macroárea de Estru-
turação Metropolitana (MEM) 
como o território de agregação 
dos projetos urbanos.  A OU-
CAE corresponde a um dos tre-
chos do Setor Orla Ferroviária e 
Fluvial da MEM, reafirmando a 
vocação da região para receber 
o incremento das densidades 
construtivas e demográficas 
e a implantação de atividades 
econômicas de abrangência 
metropolitana.

A OUCAE surge com o 
objetivo de promover a reestru-
turação da região que contempla 
parte da Marginal Pinheiros, 
Avenida Chucr Zaidan, Avenida 
Jornalista Roberto Marinho, 
assim como a área ao longo 
do córrego Jabaquara. Prevê 
intervenções como a abertura 

e extensão da Avenida Roberto 
Marinho até a Rodovia dos 
Imigrantes, propondo a criação 
de um parque linear ao longo do 
córrego Jabaquara – Via Parque 
-, um novo sistema viário e o 
reassentamento de centenas de 
famílias em projetos de HIS 
Habitação de Interesse Social na 
proximidade. Porém os anos se 
passam e moradores do Jabaqua-
ra afetados pela obra continuam 
aguardando sem uma resposta 
definitiva.

Mobilização 
A Associação de Moradores, 

Proprietários e Comerciantes do 
Jabaquara e da Água Espraiada, 
publicou recentemente em seu 
site a situação atual da Opera-
ção Urbana Consorciada Água 
Espraiada, onde consta que o 
Conselho Gestor da Operação 
Urbana quer acabar com os in-
vestimentos no setor Jabaquara. 

(PL 722/2015). As novas obras 
só serão realizadas na Avenida 
Engenheiro Luís Carlos Berrini 
e na Avenida Dr. Chucri Zaidan 
(em Pinheiros). 

Moradia
Foram cadastradas 8,5 mil 

famílias, porém a licitação foi 
para 4 mil, até agora pouco mais 
de 700 foram entregues e com a 
promessa de 300 até o final do 
ano. “Existe uma promessa de 
que o Metrô iria construir 800 
moradias, mas o Metrô contesta” 
declara o presidente da Associa-
ção de Moradores, Proprietários 
e Comerciantes do Jabaquara 
e da Água Espraiada, Mauro 
Alves, que esteve na Audiência 
Pública no dia 12 de junho na 
Câmara Municipal e concluiu 
que “a venda de títulos vai 
priorizar a construção do Túnel 
que certamente vai custar mais 
de R$ 3 bilhões mesmo estando 
avaliado em R$ 1,698 bilhão”.

Cadê o dinheiro da Opera-
ção Urbana Água Espraiada?

A Operação Urbana Água 
Espraiada já gastou R$ 3,6 
bilhões e ainda quer arrecadar 
mais 4,9 bi.

“A prefeitura disse que o 
dinheiro já acabou (só tem 260 
milhões em caixa – até abril de 
2018); e que precisa vender mais 
títulos para continuar as obras”.

Acontece que a propaganda é 
de que o dinheiro é para as mo-
radias, mas a realidade mostra 
que 90% do dinheiro vai para 
obras viárias: túnel, pontes e 
viário; além das exorbitantes ta-
xas administrativas e gerencias, 
que até superam os valores dos 
gastos com as obras de habitação 
de Interesse social.

O  P r o j e t o  d e  L e i  P L 
722/2015 é para arrecadar mais 
dinheiro. Mas este dinheiro vai 
para as obras no túnel (perto de 
R$ 1,7 bilhão), no Brooklin e 
na Chucri Zaidan. “O conselho 
de Gestão não tem represen-
tantes dos moradores proprie-
tários, nem dos inquilinos, 
e nem dos comerciantes. Só 
governo, construtoras, imobi-
liárias e comunidades carentes. 
Isso viola o disposto no Esta-
tuto das Cidades, Lei federal 
10257 de 10-07-2011” declara 
o presidente da Associação 
de Moradores, Proprietários 
e Comerciantes do Jabaquara 
e da Água Espraiada, Mauro 
Alves, que conclui dizendo 
que “além disso, não farão 
novos cadastros de famílias; 
e ainda tiram o direito dos 
moradores inquilinos e pro-
prietários. Devemos nos mo-
bilizar para garantir nossos 
direitos”concluiu
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Assumiu no dia 21 de maio 
o novo Inspetor da Guarda Civil 
Metropolitana do Jabaquara, 
Milton Lúcio Sobrinho. Ele foi 
apresentado no último encontro 
do Conselho Comunitário de Se-
gurança do Jabaquara realizado 
no dia 18 de junho. “Eu já conhe-
ço a região e venho da zona sul, 
estou na GCM desde 1986, sou 
da primeira turma quando ainda 
eramos 200 homens, hoje somos 
mais de seis mil”. Durante sua 
fala ele também passou algumas 
das funções da guarda e seus 
departamentos.  “O profissional 
guarda civil é responsável por 
garantir a segurança dos cida-
dãos em espaços públicos e vias 
públicas, registrar ocorrências 
e efetuar prisões em flagrante. 
Seu cargo é um cargo policial, 
de manutenção do patrimônio 
público e da ordem local”. 

Canil
O Canil da Guarda Civil Me-

tropolitana ira completar no dia 
28 de julho 18 anos. Ao longo 

de sua história, o canil realizou 
diversas missões com emprego de 
cães, como: busca e localização de 
entorpecentes; auxílio no trabalho 
da polícia para localizar corpos, 
trabalhos em cemitérios clan-
destinos; além de demonstrações 
de adestramento com finalidade 
educativa em escolas.

Mediação de Conflitos
Assistidos por um mediador 

imparcial da Guarda Civil Me-
tropolitana a Rede Municipal 
de Mediação de Conflitos tem 
por objetivo contribuir para o 
estabelecimento de uma cultura 
de paz, auxiliando as pessoas 
a resolverem seus problemas 
sem o emprego da força ou da 
violência, garantindo assim a 
cidadania a todos os que optarem 
por essa modalidade de serviço 
público, contribuindo para uma 
maior rapidez na solução de 
controvérsias entre as pessoas, 
e contribuindo para um menor 
número de encaminhamentos às 
Delegacias, Tribunais e a outros 

serviços públicos indevidamente.
Poderão ser encaminhados às 

Casas de Mediação problemas 
tais como: Perturbação de sosse-
go, brigas de vizinhos, queixas 
de barulhos, intolerâncias, entre 
outros tipos de conflitos. Fatos 
considerados como crimes, não 
comportam mediação. O cidadão 
poderá obter informações por 
meio do telefone 153 da Guarda 
Civil Metropolitana. O serviço é 
totalmente gratuito, não havendo 
necessidade de advogado, e o 
sigilo e a privacidade, bem como 
o voluntariado são garantias ofe-
recidas.

Homenagem
O Vereador Quito Formiga 

ira homenagear Mediadores de 
Conflito da GCM. Cerca de 50 
Guardas Civis Metropolitanos 
serão homenageados nesta quinta-
-feira, dia 21/06, às 19h, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de 
São Paulo. Para o vereador Quito 
Formiga é importante homenage-
ar os mediadores. “O trabalho re-

alizado pelos GCMs é de extrema 
importância para nossa sociedade. 
Precisamos valorizar e ressaltar a 
mediação de conflitos como forma 
de ajudar a população paulistana 
a tratar suas questões de um 
jeito pacífico, sem violência e 
agressividade. Eles estudam e se 
preparam para conhecer melhor o 
ser humano e aprender a lidar com 
eles”, afirma o vereador.

Entrega de armas
A cidade de São Paulo tem 

centenas de postos de rece-
bimento fixos cadastrados de 
entregas de armas, onde os 
cidadãos podem entregar volun-
tariamente suas armas durante 
todo o ano. O estado de São 
Paulo se destaca como primeiro 
colocado no ranking nacional de 
recebimentos de armas. Segundo 
o Ministério da Justiça, de 2011 
a 2016, apenas a Guarda Civil 
Metropolitana de São Paulo 
recebeu 7.365 armas, o que re-
presenta 17% do total recolhido 
no estado.

A Base da Inspetoria da GCM 
Guarda Civil Metropolitana do 
Jabaquara esta localizada na Rua 
Lussanvira, 178 – (dentro do Clu-
be Escola Vila Guarani). Telefone: 
5011-7088.

Inspetoria da GCm do Jabaquara 
está com novo comandante


