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Protesto em frente à sede da Prefeitura
reúne moradores da Ponte Pequena e da ZN

Depois disso, outras reu-
niões promovidas na sede da 
Prefeitura com uma comissão 
de moradores e representantes 
locais, trataram o assunto e fi-
cou acordado entre poder pú-
blico e população que os servi-
ços voltados para o atendimento 
de dependentes químicos da re-
gião da Cracolândia não seriam 
instalados na Rua Porto Seguro. 
Ao invés disso, em concordância 
com a comunidade, o local seria 
destinado a serviços que melho-
rariam as condições do bairro.

Porém, nas últimas sema-
nas, moradores foram surpre-
endidos com movimentação 

de caminhões para a limpeza 
do terreno. Os trabalhos pros-
seguem mas ainda sem infor-
mações, amplamente divulga-
das sobre o que será construído 
no local. Nem mesmo a placa 
obrigatória por lei com infor-
mações da obra foi instalada. 
“Fomos pegos de sobressalto. 
A Prefeitura ignorou todo nos-
so trabalho”, afirmou a advoga-
da Joana D’Arc Figueira, mora-
dora e ativista social da região.

Para exigir uma respos-
ta, um grupo de moradores 
da Ponte Pequena e repre-
sentantes da Zona Norte fize-
ram um protesto na tarde da 

terça-feira em frente  ao pré-
dio da Prefeitura no Viaduto 
do Chá. Inicialmente, o grupo 
foi informado que seria recebi-
do pelo coordenador de Política 
sobre Drogas da Se cretaria de 
Direitos Humanos e Cidadania, 
Décio Perroni Ri beiro Filho. 
Após mais de 4 horas de espe-
ra, os manifestantes não foram 
recebidos.

Porém, novas manifesta-
ções estão sendo programa-
das, assim como a discussão 
do assunto e reunião pública a 
ser promovida pela Associação 
Amigos do Mirante do Jardim 
São Paulo.
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Protesto realizado em frente à sede da Prefeitura

São Judas celebra inauguração 
de unidade em Santana

A Universidade São Judas 
celebra em junho a inauguração 
de duas de suas mais recentes 
unidades: Guarulhos e Santana. 
Conhecida por sua tradição na 
Mooca e Butantã, a Instituição 
possui, atualmente 11 campi en-
tre a Capital, Grande São Paulo 
e Litoral. A estratégia de expan-
são da São Judas visa levar en-
sino de qualidade a toda São 
Paulo e regiões do entorno. Em 
Santana, o evento será realiza-
do em 7 de junho, às 9 horas.

Em funcionamento desde fe-
vereiro de 2019, a unidade já 

oferece graduação em diversas 
áreas do conhecimento. A institui-
ção é reconhecida pelo MEC como 
a terceira melhor universidade 
privada do estado de São Paulo. 

De fácil localização e aces-
so, a unidade fica à Rua Volun-
tários da Pátria, 2.624, a 10 
minutos da estação de Metrô 
Santana (Linha Azul), além de 
muito próxima da rodoviária do 
Tietê e do terminal de ônibus 
da região. A unidade já ofere-
ce graduação em Administração 
de Empresas, Administração - 
Comércio Exterior, Arquitetura 

e Urbanismo, Ciência da Com-
putação, Ciências Contá beis, 
Ciências Econômicas, Enge nha-
ria Civil, Engenharia de Com-
putação, Engenharia de Pro-
dução, Engenharia Elétri ca, 
En genharia Mecânica, Enge-
nharia Química, Gestão de Re-
cursos Humanos e Marketing. 
“Para o 2º semestre, estamos 
planejando abrir dois cursos de 
Pós-Graduação: especialização 
em Psicopedagogia e MBA em 
Gestão Estratégica de Negócios”, 
conta Denis Rodrigo Garces 
Lopes, diretor da unidade. 

Horto Florestal e Parque da Cantareira estão
nas comemorações pelo Dia do Meio Ambiente

Ainda em comemoração à 
data, neste domingo (9), às 9 
horas, acontecerá mais uma edi-
ção da Caminhada Histórica 
no Parque Estadual Alberto 
Löfgren (Horto Florestal). O 
evento acontece desde 2018. O 
trajeto inclui pontos importan-
tes da história do Parque, como 
suas construções, atrativos e 
personagens. 

A atividade também tra-
rá informações sobre a origem 
do Serviço Florestal, atual Ins-
tituto Florestal (IF), e suas raí-
zes na Comissão Geográfica e 
Geológica da Província de São 
Paulo, que além do IF, deu ori-
gem a outras instituições, como 
o Instituto Geológico. 

A área do Parque era o anti-
go Engenho Pedra Branca, que 
foi desapropriado em 1896 para 
a instalação de um horto botâni-
co. Um dos destaques do circuito 
será a visita ao Museu Florestal 
Octávio Vecchi e a apresentação 
de fotos antigas, que possibilita-
rá ao público comparar como o 
Parque era antigamente e como 
é hoje. 

Como estamos na semana do 
Meio Ambiente, também terá 
destaque no Museu Florestal da 
exposição de pinturas em tela 
“Minha Árvore Favorita”. Essas 
telas foram pintadas por um 
grupo de terceira idade, cujos 
participantes nunca haviam 
realizado esse tipo de ativida-
de. O objetivo da atividade foi 

conscientizar o grupo da impor-
tância das árvores para man-
ter a qualidade de vida no pla-
neta. E essa atividade integra o 
projeto do MICA - Movimento 
Infantojuvenil Crescendo com 
Arte “Sem Árvores não have-
rá Vida”, que também é desen-
volvido por crianças e jovens 
das comunidades do entor-
no do Horto Florestal. A arte é 
uma forma prazerosa de fixar 

conceitos, valores e princípios. 
A caminhada terá duração 

aproximadamente de duas ho-
ras e meia. A participação é to-
talmente gratuita e não é neces-
sária inscrição prévia. 

O Museu Florestal Octávio 
Vecchi está localizado na Rua 
do Horto, 931 - Horto Florestal. 
Para mais informações ligue: 
(11) 2231-8555 / Ramal 2053.
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No Horto serão expostas telas que foram pintadas 
por um grupo de terceira idade
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