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ÓCULOS EM

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

O PROGRAMA DE VANTAGENS 
MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO 
 C INEMARK MAN IA NAS B I LHETER IAS 

E TENHA VANTAGENS O ANO INTEIRO.

Mandaqui completa 131 anos e se consolida 
entre bairros mais procurados da ZN

Situado entre a Serra da 
Cantareira e o bairro de Santa
na, Mandaqui está comemoran
do 131 anos de história neste 
domingo (6). Apesar do ano con
siderado como marco para fun
dação do bairro seja 1888, os pri
meiros registros da região são 
de 1666, quando o bandeirante 
Amador Bueno da Ribeira rece
beu pemissão da Câmara da Vila 
de São Paulo para a construção 
de um moinho de trigo na região.

Já nos séculos 17 e 18 a re
gião era conhecida por possuir 
grandes fazendas e chácaras, 
principalmente de imigrantes 
portugueses. A implantação da 
Estrada de Ferro Cantareira, em 
1893, marcou o início do desen
volvimento da região. Em 1895 
foi aberta a estação Mandaqui 

do Tramway da Cantareira. A 
família Zumkeller, de origem 
francesa foi a responsável pelos 
primeiros loteamentos que de
ram origem ao bairro como co
nhecemos hoje. 

Devido à sua localização, 
Man daqui é um bairro que cres
ceu e valorizouse a partir da ex
pansão de Santana. Nas duas 
últimas décadas, o interesse do 
mercado imobiliário verticali
zou o bairro, expressivamente. A 
partir da saturação das constru
ções em Santana, o Mandaqui 
despertou o interesse do merca
do imobiliário baseado em carac
terísticas raras na cidade de São 
Paulo como amplos terrenos, 
com muita insolação e próximos 
à Serra da Cantareira. 

Leia mais na página 6
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Mandaqui é um dos bairros com intensa verticalização nos últimos anos Rua Voluntários da Pátria está entre suas vias principais

Vendas para o Dia das Crianças podem 
crescer até 4%, aponta pesquisa

O Dia das Crianças deve ter 
um crescimento de até 4% nas 
vendas. De acordo com a pes
quisa realizada pela FCDLESP 
(Federação das Câmaras dos 
Dirigentes Lojistas do Estado de 
São Paulo), cerca de 37,5% dos lo
jistas acreditam em um aumento 
significativo, quando comparado 
a outras épocas do ano, como Dia 
dos Namorados com 2% e Dia 
das Mães com 3%, segundo ou
tras pesquisas da entidade.

Para os lojistas, a data ocu
pa o segundo lugar no ranking 
entre as datas mais importantes 
do segundo semestre para o va
rejo e o ticket médio pode variar 
entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

“No ano passado, o Dia das 
Crianças teve um crescimen
to de 3% e o ticket médio se
guiu o mesmo valor esperado 
para 2019. Produtos como bo
necas, carrinhos e jogos de ta
buleiro devem ser os brinque
dos que mais terão destaque em 
vendas, por serem tradicionais 
e terem um valor que cabe no 
bolso do consumidor. Porém, há 

chances dos pais optarem por 
esperar a Black Friday ou Natal 
para presentear seus filhos com 
algo mais significativo, devido 
às promoções e descontos”, ex
plica o presidente da FCDLESP, 
Maurício Stainoff.

A pesquisa foi realizada com 
a participação das principais 

CDLs do Estado de São Paulo, 
que enviaram dados locais, 
como: expectativa do cresci
mento nas vendas, ticket médio, 
formas de pagamento, produtos 
de maior venda, estratégias de 
marketing utilizadas e a classi
ficação da importância da data 
para o segundo semestre.
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Ticket médio de compra pode variar entre R$ 50,00 e R$ 100,00; 
parcelamento com cartão de crédito pode ser a opção mais utilizada

Linha 1757/10 sai de circulação aos
sábados e passageiros ficam sem opção

Na edição de 20/9 último, 
destacamos a matéria: “Con
junto dos Bancários: substitui
ção da linha 1757/10 causa in
dignação para moradores do 
bairro” relatando o movimento 
de moradores contrários à reti
rada desta linha de ônibus aos 
sábados. Conforme anuncia
do, a SPTrans substituiu a li
nha 1757/10 aos sábados pe
las linhas 1756/10; 1758/10 e 
1742/10. 

Conforme já relatado por 
usuários anteriormente, a linha 
1757/10, que já não circulava 
aos domingos e feriados, atende 
grande número de idosos, pois 
passa em seu trajeto por dois 
importantes serviços de saúde 
da região, um público e outro 
da rede particular. Nas últimas 
semanas, a linha 1757/10 real
mente foi retirada de circulação 
aos sábados e, segundo mora
dores da região, deixou muitos 
passageiros sem opção. “Eu pre
cisei caminhar até a Avenida 
Parada Pinto para ter uma op
ção de ônibus”, relata a morado
ra Márcia Regina. Ela conta que 
aos sábados acontece uma fei
ra na Rua Salvador Tolezano, o 

que altera o trajeto de todos os 
ônibus que circulam na região. 
A única opção mais viável era 
justamente o 1757/10. 

A moradora informa que 
chegou a organizar um abai
xoassinado com mais de 2 mil 
adesões e entregou na Sub
prefeitura Santana/Tucu ruvi 
na semana passada, solicitando 

a permanência da linha 1757/10 
aos sábados. O temor é de que 
com o tempo, essa linha seja to
talmente retirada, prejudican
do ainda mais o bairro. Segundo 
Márcia Regina, até o momento 
não havia recebido nenhum po
sicionamento sobre a solicita
ção referente ao abaixoassina
do entregue.
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Ausência da linha 1757/10 aos sábados, deixa moradores sem opção 
nas proximidades do Conjunto dos Bancários

Conjunto dos BancáriosCampanha de Vacinação contra o Sarampo 
será iniciada a partir de segunda-feira
Nesta segundafeira (7), a 

Secretaria de Estado da Saúde 
iniciará uma nova Campanha 
de Vacinação contra o Sarampo, 
em parceria com municípios e 
o Ministério da Saúde. A Cam
panha de Vacinação contra o 
Sarampo é para alcançar crian
ças ainda não imunizadas con
tra a doença. Desta vez, o foco 
serão crianças entre seis me
ses e cinco anos de idade, que 
ainda não foram vacinadas. No 
sábado (19), haverá o “Dia D”, 
quando os postos de saúde es
tarão abertos para facilitar o 
acesso dos pais e responsáveis.

Quatro mortes por Sarampo 
foram confirmadas na última 
quartafeira (2) pela Secretaria 
de Estado da Saúde, totalizan
do nove no Estado, e os casos 
de infecções já passam de seis 
mil. O total de casos na cidade 
chegou a 3.760.

A vacina tríplice viral pro
tege contra Sarampo, Rubéola 

e Caxumba, e até 25 de outu
bro, as doses estarão dispo
níveis em todos os postos de 
vacinação do Estado de São 
Paulo.

O públicoalvo da campa
nha deve ser levado aos postos 

de saúde, preferencialmente 
com a carteirinha de vacina
ção, para que um profissional 
verifique a necessidade de apli
cação da dose. No próximo mês 
(novembro) serão imunizados 
os jovens de 20 a 29 anos. 

Biblioteca de São Paulo oferece aulas 
gratuitas de literatura pré-vestibular 

Outubro começa com ativida
des temáticas relacionadas ao Dia 
da Criança, Dia da Leitura e SP 
Gastronomia na Biblioteca de São 
Paulo (BSP). Um dos destaques é o 
curso de Literatura prévestibular 
que tem aulas gratuitas sempre as 
terças e quintasfeiras, das 14h30 
às 17 horas, na BSP, com a profes
sora Naiara Costa dos Santos. A 
atividade, ideal para quem está se 
preparando para a Fuvest, estará 
centrada no dia 8 (terçafeira) no 
livro “O Cortiço” e em 10 (quinta
feira) em “Quincas Borba”. 

Leia mais na página 9
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Biblioteca de São Paulo tem programação diversificada para o mês de outubro
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Nova Campanha de Vacinação será iniciada na segunda-feira (7)


