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

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.

Vila Medeiros completa 103 anos nesta sexta-feira
A Vila Medeiros começou 

como uma fazenda, como vá-
rios outros bairros da Zona 
Norte de São Paulo. No final 
do século 19, a fazenda foi des-
membrada e no início do sécu-
lo 20 foi dividida em chácaras 
e logo depois por loteamentos. 
A família Medeiros de Jordão 
comprou uma área de 50 al-
queires em 1909 e retalhou a 
fazenda. 

Os moradores tinham que 
andar muitos quilômetros a pé, 
até o bairro do Tucuruvi para 
tomar o trem da Cantareira. 
A região era esquecida e in-
segura, e somente em 1954 o 
bairro se ligou ao centro pela 

via Concórdia-Vila Medeiros. 
Um dos pontos de referên-
cia  do bairro é a Igreja Nossa 
Senhora do Loreto.

Uma das curiosidades do 
bairro está no Marco de Légua 
na Vila Medeiros, localiza-
do numa das casas mais anti-
gas de Vila Medeiros. O Marco 
está localizado na Avenida 
Boschetti, em uma casa tomba-
da pelo Patrimônio Histórico 
da Cidade de São Paulo, com  
numeração RN 36N. A residên-
cia é a mais antiga da região, 
com  uma data que parece ser 
1918, e também há outra data 
na casa, que parece ser 1912. 

Leia mais na página 7
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Igreja Nossa Senhora do Loreto fica na avenida de mesmo nome, 
como uma das referências do bairro

Uma das casas mais antigas do bairro, situada na Avenida Bosquetti, 
mantém ponto histórico, o Marco de Légua, no detalhe

Jardim Japão completa 
80 anos neste sábado

O bairro foi fundado em 13 
de outubro de 1938, e permane-
ceu desabilitado até 1939, quan-
do surgiram as primeiras casas. 
Nos primeiros anos, o bairro re-
cebeu imigrantes orientais, e 
no século 20, a região era um 
grande campo que servia de 
pasto para vacas leiteiras. No 
fim da década de 30, o coronel 
Domingos Fábio Neto construiu 
uma casa que acabou sendo o 
embrião do jardim, na Avenida 
das Cerejeiras, 884.

O nome do bairro e da prin-
cipal Avenida do Jardim Japão 
é uma homenagem à ter-
ra do sol nascente, Cerejeiras 

(árvore típica japonesa), outras 
ruas prestam homenagens ao 
Japão, como, Kobe, Hiroshima, 
Nagasaki, Tóquio (nome da pra-
ça), Yokohama, Niigata, Osaka, 
entre outras. No ano de 1945 foi 
fundado o clube de futebol do 
bairro o “Santa Maria Futebol 
Clube”. A escola mais anti-
ga do Jardim Japão é a Escola 
Estadual Imperatriz Leopoldina 
em 1952.

O Jardim Japão não tinha 
estrutura nenhuma, tinha lama 
durante as chuvas, poeira no ve-
rão, água, transporte coletivo, 
luz e esgoto, nem pensar. A ener-
gia elétrica só chegou em 1947. 

O lazer dos moradores na déca-
da de 40 era corrida de charrete 
no córrego da Biquinha, ou trei-
namento da Cavalaria da Força 
Pública (atual Polícia Militar) e 
de tropas do exército, mas isso 
ficou no passado, o bairro está 
em crescimento constante. 

O bairro Jardim Japão é dis-
trito da Vila Maria, e ao contrá-
rio do nome, o bairro não é um 
aglomerado de nipônicos, san-
seis e nisseis, todos falando japo-
nês como no bairro da Liberdade 
no centro de São Paulo. O bairro 
Jardim Japão é distrito da Vila 
Maria, por isso não há dados so-
bre os habitantes do local. 
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Distrito de Vila Maria, Jardim Japão comemora 80 anos neste sábado

A Rua Maria Cândida, em 
Vila Guilherme, recebeu 2,4 
km de asfalto novo. De acor-
do com a Sub pre feitura Vila 
Maria/Vila Gui lherme, essa é a 
5ª via de nossa região que en-
tra na pro gramação de recape 

da Pre feitura. Já foram reca-
peadas: Rua Padre Saboia de 
Medeiros - Vila Maria Alta 
(2,5km); Ave nida Júlio Buo-
no - Vila Me deiros (3,9 km); 
Rua Curuçá (2km); Rua Hen-
rique Felipe da Costa - Vila 

Guilherme (1km aproximada-
mente). No momento, a Sub-
pre feitura Vila Maria/Vila Gui-
lherme realiza o trabalho na 
Rua Chico Pontes, e há expec-
tativa de outras vias serem re-
capeadas na região.
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Trecho da Rua Maria Cândida recapeado

Rua Maria Cândida é uma das vias
contempladas com recapeamento 

Vila Guilherme

Prefeitura pretende construir 
tenda para usuários de drogas 

na Avenida Cruzeiro do Sul
Um grande terreno na Ave-

nida Cruzeiro do Sul, próximo 
à Igreja das Almas deve receber 
uma nova tenda da Prefeitura 
voltada para o acolhi mento de 
usuários de drogas que, em ge-
ral circulam no centro da ci-
dade em local conhecido como 
Cracolândia. Denominadas 
Atende, essas tendas fazem 
parte do programa municipal 
de combate ao crack chamado 
Redenção e criado pelo então 
prefeito João Doria.

Com isso, a Prefeitura pre-
tende esvaziar a região da Cra-
colândia, onde uma quadra deve 
ser direcionada à construção de 
uma nova sede para o Hospital 
Pérola Byington próximo de um 
conjunto de prédios populares. 
Caso a medida funcione em tirar 
o fluxo de usuários de drogas do 
centro, toda a região do entorno 
da nova tenda passará a apresen-
tar os mesmos problemas, trazen-
do ainda mais insegurança para 
quem circula nas proximidades.

Dia das Crianças no Brasil foi criado em 
1924, mas se popularizou a partir de 1960

No mundo a data de comemo-
ração do Dia das Crianças é dife-
rente da data do Brasil De acordo 
com a história e o significado da 
comemoração, cada país escolhe 
uma determinada data e certos 
tipos de celebração para homena-
gear as crianças. A Organização 
das Nações Unidas (ONU) tam-
bém reservou um dia para come-
morar a data, 20 de novembro, a 
data é a mesma que a UNICEF, 
aprovou em 1959, a Declaração 
dos Direitos da Criança, uma sé-
rie de leis que garantem a prote-
ção das crianças. 

Leia mais na página 3
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Ser criança é brincar e ser feliz com bolhas de sabão

¤ Personagem Celelê  
comemora 26 anos em 2018 ...   

Página 7

¤ Comemoração ao Dia das 
Crianças acontece no  

Shopping Center Norte ...   
Página 7

¤ Nesta sexta-feira, 12 de 
outubro, é comemorado o  

Dia de Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil ...   
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