
O bairro Jardim Felicidade 
tem vários problemas para se-
rem resolvidos, um deles em 
questão é a sinalização das ruas. 
Com intenso fluxo de pedestres e 
automóveis, ônibus e motos, mo-
radores reclamam de constantes 
acidentes na Avenida Ushikichi 
Kamiya, muitos deles com víti-
mas fatais. “Atravessar aqui é um 
perigo, você não consegue”, con-
ta a moradora Ja ciara Pereira. 

Mesmo sendo a principal via 
do bairro, a Avenida Ushikichi 
Kamiya deixa a desejar quanto a 
sinalização. “Durante a semana 
muitas crianças pegam o ônibus 
escolar nessa avenida e também 
na Rua da Bica, uma travessa da 
avenida”. A moradora nos contou 
que a rua nunca teve sinalização 
e que com a falta de sinalização 
as pessoas são vítimas de atro-
pelamento e os motoristas não 
param para prestar socorro. “A 
rua nunca teve sinalização, mui-
tas pessoas foram atropeladas, é 
muito trânsito, muitas crianças 
descem para pegar o ônibus esco-
lar e é muito perigoso, para elas 
atravessarem é um perigo”.

Muitas linhas de ônibus pas-
sam pelo local, e isso ajuda no au-
mento do trânsito, linhas como: 

1726/10 - Cemitério Parque dos 
Pinheiros - Santana
1773/10 - Cemitério Parque dos 
Pinheiros - Mandaqui 

172U/10 - Cemitério Parque dos 
Pinheiros  - Mooca 
172P/10 - Vila Zilda - Metrô Belém

A Avenida Ushikichi Kamiya 
não tem sinalização próximo ao 

mercado mais popular da região 
“próximo ao mercado o farol é 
consertado, porém depois de al-
gumas horas o semáforo começa 
a falhar novamente e a avenida 
vira um caos”, contou Jaciara.

São Paulo, 14 de setembro de 2018 - Nº 2827

Fundador: ARY SILVA (1963 - 2001) - ANO LV - UM SEMANÁRIO DO POVO PARA O POVO
Redação - Administração - Publicidade - Rua Alfredo Pujol, 207 - Cep. 02017-901 - Fones: 2977-6544 / 2950-7919

Distribuição Gratuita - Venda Proibida

DESCONTOS À VISTA + 
BÔNUS DE ATÉ R$ 2.000*

Cliente Widex conta com GARANTIA DE ATÉ 4 ANOS

Procure uma loja WIDEX e escolha um plano 
sob medida para você adquirir a mais avançada 
tecnologia em aparelhos auditivos.

Procure a unidade mais 
próxima de você em 

widex.com.br
Ou ligue para 
0800 7794339 

Widex Santana
Rua Salete, 200 - 6º andar - Cj. 62  
Tel.: (11) 2972-7373

Promoção válida para compras  
efetuadas no período de  

1/8/2018 a 31/10/2018.
*Consulte as regras em  

uma loja Widex participante.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda região norte da capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

R. Lagoa Panema, 293 - V. Guilherme
2909-8313 / 2901-6956

Mais de 50 anos de experiência na Odontologia, 
estamos com uma promoção

imperdível de IMPLANTES DENTÁRIOS.
Enxerto Gengival e Ósseo c/ PRF-L
Preenchimento Facial c/ PRF-L

Dr. Alberico Villela Azevedo - CRO 5.193

Dr. Alberico Alencar V. Azevedo - CRO 51.142

               (Fibrina rica em plaqueta e leucócitos)

 (Fibrina rica em plaqueta e leucócitos)      

Parque Vila Guilherme-Trote recebe 
a partir de quarta-feira (19) o 
Festival Revelando São Paulo

O Parque Vila Gui-
lherme-Trote recebe a 
partir desta quarta-feira 
o Festival Revelando São 
Paulo, trazendo mais uma 
vez para a Zona Norte esse 
grande evento da cultura 
do Estado de São Paulo. 
Com cinco dias de dura-
ção, o evento se encerra no 
domingo (23) e tem grande 
expetativa de público.

Realizado pela pri-
meira vez no Parque Vila 
Guilherme-Trote em 2010, 
o Revelando São Paulo 
permaneceu na Zona 
Norte até 2015, voltando a 
ser realizado no local, ano 
passado. Esse ano, o even-
to acontece no Parque do Trote entre os dias 19 
a 23 de setembro, das 9 às 21 horas e inseriu a 
região no calendário cultural da cidade e atrai 

visitantes dos mais variados lugares. O princi-
pal evento do bairro reúne cultura e culinária de 
todo o Estado de São Paulo. Confira a programa-
ção na página 7.
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Apresentação do evento Revelando São Paulo

Jaçanã, bairro que ficou co-
nhecido no Brasil inteiro pela 
música de Adoniran Barbosa, 
completa nesta sexta-feira, 14 de 
setembro 148 anos de história. 

O sambista foi o principal 
responsável por tornar o bair-
ro conhecido no País todo, a via-
gem citada por Adoniran real-
mente existiu, o trem partia da 
estação Vila Mazzei às 22h59 
em direção à estação Jaçanã, 
e era o último a passar nos do-
mingos e feriados. As idas e vin-
das até o Jaçanã para trabalhar 
na Companhia Cinematográfica 
Maristela serviu de inspiração 
para a música. O trem deixou de 
funcionar faz 54 anos, ele saía do 
centro de São Paulo em direção 
à Guarulhos e passavam pela es-
tação Jaçanã. A única lembran-
ça da antiga estação é uma ban-
ca de jornal que utiliza o nome 
da canção de Adoniran.

Em 1870 o bairro era conhe-
cido como “Uroguapira”, porque 
os bandeirantes pensavam que 
havia ouro nas imediações, como 
não passou de um grande boa-
to, o bairro ficou intitulado como 
Guapira, e em 1930 o bairro ficou 
conhecido como Jaçanã, nome de 

uma ave de peito vermelho, es-
pécie da região. Antigamente o 
local era conhecido como Sítio 
Guapira, que em Tupi-Guarani 
significa “cortado”, referência a 
serrotes.

Em 1874 foi criado o Asilo 
de Mendicidade Municipal, hoje 
Hospital Geriátrico e de Con va-
lescença Dom Pedro II. O asilo 
foi criado, pois havia um grande 
número de moradores de rua na 

capital. O bairro ficou conhecido 
por muitos anos como zona hos-
pitalar, pois o clima agradável e 
próximo da mata facilitava a recu-
peração, foram construídos mui-
tos asilos, casa de recuperação, 

leprosários e sanatórios. Em 1904 
foi fundado o Leprosário Guapira, 
atual Hospital São Luiz Gonzaga. 

A estação Guapira foi ergui-
da aos poucos e depois mudou o 
nome para Jaçanã. O trem fazia 

o transporte de carga, mas com o 
tempo os moradores começaram 
a utilizá-lo. Os terrenos aos ar-
redores foram loteados pelos ir-
mãos Mazzei. 

Leia mais na página 3

Jaçanã completa 148 anos de história e
desenvolvimento em diversos setores
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Travessa mais conhecida do Jaçanã, Avenida Luis Stamatis x Avenida Guapira Jaçanã é um dos bairros a ter um monumento Marco da Paz, localizado na Praça João Batista Vasques

Falta de sinalização na Avenida Ushikichi 
Kamiya coloca pedestres em risco

Jardim Felicidade

Fotos: AGZN

Mulher atravessando a rua com as crianças. 
Na rua não tem faixa de pedestre

Trânsito intenso na avenida

Lasanha - Rondelli - Caneloni - Capeletti

Nhoque - Ravioli
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Delivery das 11 às 15 horas - Consulte taxa de entrega
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