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Córrego Paciência: moradores notificados
sobre desapropriações mobilizam-se

Juntamente com outras mo-
radoras notificadas sobre a de-
sapropriação, Magaly Farias re-
lata que já foram em busca de 
esclarecimento junto à Siurb, 
mas ainda restam muitas dú-
vidas sobre a necessidade de 
tantas desapropriações, assim 
como os prazos e valores a se-
rem pagos. O intuito é chamar a 
atenção da prefeitura para que 
execute a canalização, mas evi-
te novas desapropriações. “A ci-
dade de São Paulo  tem 130 mil 
pessoas esperando moradias. 
A prefeitura agora vai tirar as 
nossas casas também?”, ques-
tionou outra moradora, do gru-
po formado por: Mônica Rocha, 
Jaqueline Odonas, Sidneia 
Ciani, Sônia Maria e Magaly 
Farias, que recebeu nossa repor-
tagem no bairro.

Em resposta à AGZN, a 
Siurb informou que assim como 
a aprovação do projeto, as au-
diências públicas junto à co-
munidade foram realizadas em 
2015, ainda na gestão anterior. 
Como se trata de uma obra com 
recursos federais, “não é pos-
sível realizar modificações no 
projeto e financiamento apro-
vados”. Nesse caso, de acordo 
com a Siurb, o projeto precisa-
ria ser reiniciado, podendo per-
der o financiamento por parte 
do Governo Federal.

Os moradores que buscam 
informações sobre desapropria-
ções devem entrar em contato 
com o núcleo de Desapropriação 
da Secretaria de Infraestru tura 

Urbana e Obras (NDAP/SIURB) 
pelo telefone: 3337-9881. Para 
consultar o projeto, a orienta-
ção é de que o munícipe procu-
re diretamente a Subprefei tu-
ra Jaçanã/Tremembé (Avenida 
Luis Stamatis, 300).

De acordo com Eliseu Mat-
tos, da NDAP/SIURB, o mo-
mento atual do processo é de 
levantar a documentação dos 
imóveis notificados, para que os 
técnicos façam avaliação dos va-
lores a serem pagos. Segundo 
ele, a prefeitura está analisando 
o valor do metro quadrado com 
base entre 10 imóveis que estão 

a venda na região. A expectati-
va é de que todo o processo, seja 
concluído até o fim do primeiro 
semestre de 2020.
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Proprietários de imóveis próximos ao Córrego Paciência já foram 
notificados, quanto ao processo de desapropriação

Cresan Vila Maria aproveita o início do 
inverno para ensinar receitas de sopas e caldos

Na próxima quinta-fei-
ra (11), das 14 às 17 horas, o 
Cresan - Centro de Referência 
em Segurança Alimentar e 
Nutricional unidade Vila Maria, 
será palco da oficina 
gastronômica que en-
sinará receitas de so-
pas e caldos para o 
início do inverno. A 
atividade é indicada 
para maiores de 16 
anos. 

A sopa está pre-
sente na alimentação 
humana desde que o 
homem pré-histórico 
encontrou um meio 
de aquecer a água 
para cozinhar seu ali-
mento. Devido ao fato 
de ser um prato fá-
cil e de grande valor 
nutritivo e energéti-
co, os caldos se torna-
ram a base de todas as 
civilizações. 

Algumas combi-
nações alimentares se 

tornaram o cartão de visita de 
um povo e a sopa, em boa parte 
do mundo, é considerada o pri-
meiro prato da refeição princi-
pal do dia. Desde o século 16, as 

cozinhas: italiana e francesa co-
meçaram a sofisticar sopas, car-
regando-as de temperos e mas-
sa. Atualmente, é apresentada 
como entrada e um de seus ob-

jetivos é abrir o apeti-
te para os pratos que a 
sucedem. 

A chefe voluntá-
ria Michelle Oliveira 
apresentará algumas 
sugestões de receitas 
com batata, mandio-
ca, outros tubérculos 
e também vegetais. 
Para participar da ofi-
cina, basta compare-
cer ao local na data 
e horário indicado, 
não sendo necessário 
se inscrever, se possí-
vel, leve seu protetor 
de cabelo (touca ou 
lenço)

A Oficina de 
Caldos acontece no 
Cresan Vila Maria que 
está localizado à Rua 
Sobral Junior, 264.
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Encontro promove o uso de legumes, tubérculos e 
verduras durante o preparo dos alimentos

Bom Prato Limão comemora 
cinco anos com mais de 

1,8 milhão de refeições servidas
Nesta sexta-feira, 5/7, às 11 

horas, o Bom Prato Limão co-
memorará cinco anos de funcio-
namento e quem ganha a festa 
é o usuário. O almoço de ani-
versário contará com um car-
dápio especial: Repolho bicolor, 
Bisteca Suína Grelhada com 
mostarda e cebola, Virado de 
Couve ao Bacon, suco de frutas 
vermelhas e a sobremesa será 
Bombom de 
Chocolate.

O aniver-
sário oficial 
foi no dia 1º/7, 
mas a come-
moração foi 
t rans fer ida 
para o dia 5. 
Desde sua 
inau guração, 
a unidade já 
serviu mais 
de 1,8 milhão 

de refeições. O Bom Prato do 
Limão, que é gerenciado pelo 
Instituto PROPAV, serve dia-
riamente 1.600 refeições, sen-
do 1.300 almoços, por R$ 1,00; 
e 300 cafés da manhã, por R$ 
0,50. Crianças até seis anos não 
pagam.

O Bom Prato Limão está lo-
calizado na Avenida Professor 
Celestino Bourroul, 779.
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Almoço de aniversário terá um cardápio especial


