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Traíra com arroz à grega 
é novidade no cardápio da 

Marina Confiança

Das águas da represa Ja
quariJacareí vem a traíra, peixe 
de águas doces, com sabor mar
cante é a novidade da gastrono
mia da Marina Confiança, loca
lizada às margens da represa, 
em Bragança Paulista. O prato 
acompanha arroz à grega e serve 
quatro pessoas (R$ 130,00).

A Marina Confiança é um 
complexo de lazer náutico e rea
liza passeios de lancha e chalana 
pela represa que abrange 4 cida
des Bragança Paulista, Piracaia, 
Joanópolis, Vargem passando 
por belas cachoeiras, em espe
cial a Pedreira com sua lagoa 
na cor verde esmeralda é para
da obrigatória das embarcações 
e um convite ao mergulho.

O complexo de lazer é pró
ximo as cidades de São Paulo e 
Campinas e sua localização pro
picia aos passeios de um dia. Para 
quem preferir curtir mais a natu
reza e o local, a Marina Confiança 
possui 16 apartamentos com vis
ta para a represa e chalés para 
hospedagens e locação anual.

A Marina Confiança possui 
uma infraestrutura com três pis
cinas aquecidas, toboágua, quadra 
de tênis e poliesportiva, sauna, fit
ness, playground, casa de boneca 
da Minie, brinquedoteca, salão de 
jogos, pizzaria e restaurante.

Passeios de lancha a partir 
de R$ 650,00 para seis pessoas 
com uma hora de duração pas
sando pela cachoeira e parada 

para mergulho até R$ 2750,00 
lancha luxo para 10 pessoas com 
passeio que dura o dia todo com 
Day Use incluído.

Apenas Day use para usu
fruir a infraestrutura da Marina 
Confiança R$ 100,00 por pessoa 
e criança até 5 anos não paga. O 
almoço no restaurante não está 
incluído nem nos passeios de 
lancha e nem no Day Use.

Quase metade dos 
brasileiros viajarão para 

aproveitar o Carnaval

Um novo levantamento* da 
Booking.com, plataforma digi
tal que faz com que vivenciar o 
mundo fique mais fácil para to
dos, revela que 49% dos brasilei
ros pretendem viajar durante o 
Carnaval este ano. Destes, 23% 
vão cair na folia e 26% vão apro
veitar o período para descansar.

Com menos de dois meses 
para o Carnaval, no entanto, 
muitos dos que pretendem via
jar ainda não definiram sua pro
gramação de viagem: 28% ain
da não decidiram o destino. Os 
mais indecisos são os jovens de 
18 a 24 anos (35%) e foliões sol
teiros (34%). Regionalmente, os 
viajantes do CentroOeste e Sul 
empatam com 31% de indecisão 
quanto ao destino, à frente do 
Nordeste (29%), Sudeste (26%) 
e Norte (24%).

Além disso, 9% afirmaram 
que viajarão de carro, mas ain
da não sabem onde vão se hospe
dar; e 6% já reservaram sua hos
pedagem, porém não decidiram 

a passagem. Em paralelo, den
tre os que já têm planos de via
gem definidos para o Carnaval, 
25% pretendem viajar de car
ro e ficar em casa própria ou de 
amigos/parentes, enquanto 10% 
já têm passagem e hospedagem 
reservadas/compradas.

Para 6 em cada 10 brasilei
ros (63%), o Carnaval é uma fes
ta para curtir com os amigos e 
expressão da cultura brasileira 
(54%).

*A pesquisa foi realizada em 
dezembro de 2019 com 1.000 
respondentes nas cinco regi
ões do País, por meio de ques
tionário online, com homens e 
mulheres de 18 a +60 anos, das 
classes A, B e C.

7 em 10 brasileiros sonham 
em conhecer os carnavais 

de Salvador, Recife 
e Rio de Janeiro

O Carnaval é um dos princi
pais momentos de viagem e di
versão para os brasileiros. Não à 

toa, segundo uma nova pesqui
sa* da Booking.com, platafor
ma digital que faz com que vi
venciar o mundo fique mais fácil 
para todos, 74% dos viajantes do 
país sonham em conhecer os fes
tejos de Carnaval de Salvador 
(35%), Recife (26%) e Rio de 
Janeiro (13%). O sonho de co
nhecer o Carnaval de Salvador 
é ainda maior em meio aos via
jantes das regiões Norte (57%) e 
CentroOeste (48%).

Para a folia deste ano, o le
vantamento aponta que 29% 
dos foliões viajarão para outra 
cidade dentro do próprio esta
do – este número aumenta para 
46% em meio aos viajantes do 
Norte do país –, enquanto 13% 
visitarão outro estado brasileiro. 
Além disso, metade (54%) viaja
rá com amigos, em grupos de 3 a 
6 pessoas, para curtir os festejos.

De acordo com 39% dos via
jantes, cidades grandes com 
praia são os principais destinos 
para quem curte o Carnaval. Já 
para os que aproveitam o perí

odo para uma viagem 
de relaxamento e des
canso, as praias das ci
dades menores são o 
principal atrativo.

*A pesquisa foi 
rea lizada em dezem
bro de 2019 com 1.000 
respondentes nas cin
co regiões do País, por 
meio de questionário 
online, com homens e 
mulheres de 18 a +60 
anos, das classes A, B 
e C.
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Gastronomia aliada a passeios de lancha transformam os dias mais 
prazerosos no interior de São Paulo Passeios de lancha para seis pessoas com uma hora de duração

Pesquisa revela que, surpreendemente, neste 
ano, a maior parte dos viajantes vão aproveitar 

o feriado para descansar em vez de cair na 
folia e apenas 6% já reservaram hospedagem

Deslizamento de terra atinge ônibus 
na Zona Norte de São Paulo

Na última segundafeira (10), 
por volta das 11h53, houve um 
deslizamento de terra, decorren
te da chuva que atingiu a cida
de de São Paulo, o deslizamento 
atingiu um ônibus da linha 2023
10 na Avenida Coronel Sezefredo 
Fagundes, altura do número 
20.000, no Jardim Cachoeira, na 
Zona Norte de São Paulo. O ve
ículo ficou preso em árvores e 
também  parte da fiação da via, 
foi derrubada pelas árvores du
rante o deslizamento.

De acordo com as informa
ções da empresa, no momen
to do acidente apenas o moto
rista estava dentro do coletivo, 
ele conseguiu escapar, com feri
mentos leves, e recebeu os pri
meiros socorros de pessoas que 
estavam no local. 

Segundo a Subprefeitura 
Jaçanã/Tremembé, as equipes 
da Subprefeitura, Defesa Ci
vil, Corpo de Bombeiros e Polí
cia Militar foram acionadas 
para a remoção do ônibus e de
sobstrução da via. A operação 
foi trabalhosa, sendo necessá
rio a utilização de máquinas da 
Subprefeitura, para escavar um 
pouco do solo. Porém, por volta 
das 21 horas o ônibus foi retira
do da encosta e a ENEL passou 
a realizar os reparos da fiação 
elétrica. Havia postes caídos de
vido ao deslizamento. O subpre
feito Alexandre Pires coordenou 
pessoalmente os trabalhos até a 
remoção do veículo.

No dia seguinte, as equipes 
da Subprefeitura estavam no 

local aguardando a finalização 
dos reparos da ENEL para ini
ciar a limpeza e liberação da via. 
Sob a coordenação do subprefei
to Alexandre, as equipes finali
zaram a desobstrução de 15 pon
tos interditados na Sezefredo 
Fagundes. Houve seis desliza
mentos de terra e nove quedas de 
árvores. A via foi liberada, mas a 
subprefeitura pede a todos, cau
tela e compreensão quanto aos 
problemas existentes.

As chuvas afetaram o trans
porte público da região, no lo
cal próximo do desliza mento 
na Avenida Coronel Se zefredo 
Fagundes, altura do número 
5.590 parte do asfalto cedeu. Os 
ônibus das linhas 178310 e 2023
10 não estão passando pelo local, 
pois o trajeto até o fechamen
to dessa edição foi alterado para 
a Rodovia Fernão Dias. De acor
do com a Subprefeitura  Jaçanã/
Tremembé não há previsão de 
quando a pista será liberada, pois 
dependerá de questões climáticas 
para que se possa iniciar inter
venções necessárias. A mudan
ça está causando transtorno para 
todos os moradores da região.

Entramos em contato com 
a SPTrans para a verificação 
de rota alternativa e a respos
ta foi “A SPTrans informa que 
na manhã de segundafeira (10) 
houve um deslizamento de ter
ra na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes, altura do número 
20.000, que atingiu um coleti
vo, que foi recolhido por volta 
das 20 horas. As linhas 1783/10 

Cachoeira  Metrô Santana 
e 2023/10 Cachoeira  Metrô 
Tucuruvi estão operando com 
o ponto inicial remanejado para 
Rua dos Pássaros, esquina com 
a Rua dos Tucanos, com desvio”. 

Sentido centro: Normal até 
a Rua dos Pássaros, Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, Rua Ana do 
Sacramento Andrade, Rua Pedro 
de Castilho, Rodovia Fernão Dias, 
Rua Júlio Alves Lamas, Estrada 
Três Cruzes, Avenida Cabuçu, 
Rua Ushikichi Kamiya, prosse
guindo normal pela Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes. 

Sentido bairro: Normal 
até a Avenida Cel Sezefredo Fa
gundes, Rua Ushikichi Ka miya, 
Avenida Cabuçu, Estrada Três 
Cruzes, Rua Júlio Alves Lamas, 
Rodovia Fernão Dias até o Km 
23, acesso para Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, Avenida 
Cel. Sezefredo Fagundes, pros
seguindo normal pela Rua dos 
Pássaros.

A operação das demais li
nhas segue normalmente, assim 
como a atividade em todos os 
terminais de ônibus municipais. 
A saída dos ônibus das garagens 
também ocorre sem interrup
ções desde o início da operação, 
assim como a operação das vans 
do Serviço Atende+. 

Sobre a reestabilização de 
energia, a Enel Distribuição São 
Paulo informa que atuou no en
dereço mencionado em parce
ria com a Defesa Civil e resta
beleceu a energia dos clientes 
afetados.

Ônibus foi levado pelo deslizamento 
e ficou pendurado no barranco
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Deslizamento de barranco causa estrago na 
Avenida Cel. Sezefredo Fagundes

Jardim Cachoeira

Posse do Conselho 
Participativo Municipal Casa 

Verde/Cachoeirinha/Limão
No último dia 6/2, aconte

ceu na sede da Subprefeitura 
Casa Verde/Cachoeirinha/Li
mão, a posse dos dez muní
cipes que foram eleitos para 
representar nossa região jun
to ao Conselho Participativo 
Municipal durante o biênio 
20202021. Os conselheiros te
rão a missão de construir po
líticas públicas, auxiliar no 
controle do planejamento, fis
calizar a utilização dos recur
sos públicos desta administra
ção regional e se inteirar das 
reivindicações locais.

A mesa dos trabalhos foi 
composta pelo Subprefeito Casa 
Verde/Cachoeirinha, Alan Leal, 
pelo Coordenador de Governo 
Local da Subprefeitura, Mário 
Maeda Júnior, além do exco
ordenador do Conselho Par ti
cipativo, Sr. Fábio Amorim.

Logo após a posse, foi reali
zada a escolha do Coordenador 
e seu suplente, do Secretário e 
seu suplente, além da definição 
do calendário das reuniões para 
o biênio. Participaram da ativi
dade representantes de parla
mentares e da sociedade civil, lí
deres comunitários e familiares 
dos eleitos.

Confira o nome dos empos
sados e suas funções:

•Francisco João Moreirão de 
Magalhães  Coordenador (Casa 
Verde)
•José Roberto Coelho - Suplente 
(Limão)

•Simone das Mercês Sapienza - 
Secretária (Casa Verde)
•Walter Gomes da Silva - 
Suplente (Cachoeirinha)
•Márcia Fernandes (Casa Ver-
de), Priscilla Bueno de Oli veira 
(Casa Verde), Célia Alves Lima 
(Casa Verde), Lucinar Frei
re de Almeida Silva (Limão), 
Rafael Gava (Limão) e Douglas 
Napoleão Puodzius (Limão).

Sobre o Conselho 
Participativo Municipal

Criado em 2013, o Conselho 
Participativo Municipal é um 
órgão autônomo e formado, ex
clusivamente por membros da 
sociedade civil, constituído a 
partir de eleições diretas regio
nais, que aconteceram no âmbi
to das 32 Subprefeituras em 8 
de dezembro de 2019.

O que faz o Conselho 
Participativo Municipal?

•Articulação com os diferen
tes segmentos da sociedade civil 
organizada;
•Zela para que os direitos da po
pulação e os interesses públicos 
sejam atendidos nos serviços, 
programas e projetos públicos 
da região;
•Monitora no âmbito de seu ter
ritório a execução orçamentá
ria, a evolução dos Indicadores 
de Desempenho dos Serviços 
Públicos e a execução do Plano 
de Metas.

Sesc Verão 2020 oferece atividades físicas e 
esportivas gratuitas para toda a população

Durante o mês de feverei
ro, as 40 unidades do Sesc do 
estado de São Paulo se trans
formam em polos de práticas, 
espetáculos e conhecimentos 
sobre uma grande parte das 
modalidades esportivas que 
integram os programas olím
picos e paralímpicos dos Jogos 
de Verão que serão realizados 
em Tóquio, no Japão.

O Sesc oferece, em cará
ter permanente, oportuni
dades para o conhecimento 
e a experimentação de di
versas modalidades esporti
vas, com o objetivo de desper
tar a vontade de incorporar 
o hábito dessas práticas no 
dia a dia. Aproveitando o cli
ma dos Jogos Olímpicos, cada 
unidade do Sesc receberá al
gumas modalidades olímpi
cas e paralímpicas que serão 

apresentadas  por meio de 
instalações e o público pode
rá participar de aulas aber
tas, assistir a apresentações 
esportivas, exposições, encon
tros e vivências com atletas, 
além de desfrutar de momen
tos de lazer e cultura. Serão 
mais de 50 esportes e cerca de 
1.500 atividades.

A programação do Sesc 
Verão convida a vivenciar 
uma pluralidade de ativida
des culturais e esportivas ins
piradas nos programas des
ses jogos. Em sintonia com a 
vocação socioeducativa que 
orienta a atuação do Sesc, tra
tase de oferecer um cardápio 
de possibilidades para uma 
decisão autônoma e conscien
te, tendo em vista o bemes
tar e a qualidade de vida dos 
cidadãos. 

Nesta edição, ganhará des 
taque a presença de organi
zações sociais, federações e 
confederações que fomentam 
e fazem a gestão do esporte 
nacional em diversos níveis, 
numa perspectiva que coloca 
o Sesc como um articulador 
de instituições que ampliam 
as oportunidades de acesso à 
prática esportiva, preservada 
a essência da ação educativa, 
democrática, plural, que mar
cam a ação da Instituição.

Para saber mais sobre o 
Sesc Verão 2020 acesse: www.
sescsp.org.br/sescverao

O Sesc está localizado na 
Avenida Luiz Dumont Villares, 
579  Jd. São Paulo. Para in
formações sobre essas e ou
tras programações, ligue 0800
118220 ou acesse o site do 
Sesc: www.sescsp.org.br

Secovi-SP apresenta resultados do mercado 
imobiliário 2019 com dados positivos

O SecoviSP apresentou os 
dados do Balanço do Mercado 
Imobiliário 2019 da Capital e 
Região Metropolitana de São 
Paulo, na última quintafeira 
(13).  Os dados do setor apon
tam para um expressivo au
mento, tanto em número de 
lançamentos, quanto em uni
dades vendidas. De acordo com 
dados da Embraesp (Empresa 
Brasileira de Estudos de Patri
mônio), no ano de 2019 fo
ram lançadas na cidade de São 
Paulo 55,5 mil unidades resi
denciais. Esse volume é 49,6% 
superior às 37,1 mil unidades 
lançadas em 2018.

O crescimento devese ao 
expressivo aumento de lança
mentos de unidades compactas, 
com menos de 45m². “Esse per
centual de 66% de imóveis com 
menos de 45 m², está muito aci
ma da média histórica, que é 
de 25%”, observa Basilio Jafet, 
presidente do SecoviSP.

A aceleração do volume de 
lançamentos, também se jus
tifica pelo aumento dos imó
veis econômicos, enquadra
dos no Programa Minha Casa, 
Minha Vida. Conforme dados 
do Balanço, do total lançado no 

ano passado, 49% eram unida
des econômicas.

O resultado nas vendas 
também foi significativo. Em 
2019, foram comercializadas 
44,7 mil unidades residenciais 
novas na cidade de São Paulo, 
volume 49,5% superior as 29,9 
mil unidades vendidas em 
2018. De acordo com o Secovi
SP, esse resultado é explica
do principalmente, pelo aten
dimento à demanda reprimida 
nos anos de crise econômica do 
País (2014 a 2017).

O presidente do SecoviSP 
ressalta, ainda, que a produção 
de imóveis para a classe média 
e alta está bem abaixo da mé
dia, em consequência das res
trições da Lei de Zoneamento 
atual. “Em 15 anos, a média de 
imóveis lançados para esse pú
blico foi de 24 mil imóveis. E 
em 2019, foram lançadas pouco 
mais de 18 mil unidades para 
essa demanda, uma queda de 
22%”, ressalta o presidente do 
SecoviSP.

Num aspecto geral, o ano 
de 2019, foi positivo para a ge
ração de empregos na constru
ção civil, com a criação de 71 
mil novos postos formais de 

trabalho (11% do total), de um 
total de 644 mil novas contra
tações no País, no período de ja
neiro a dezembro. Este é o me
lhor resultado, desde 2013.

Entre os desafios a serem 
superados estão: o aumento 
nos preços de terrenos, muitas 
vezes desproporcional à rea
lidade, e as restrições da Lei 
de Zoneamento para empre
ender fora das áreas dos Eixos 
de Estruturação, os chamados 
miolos de bairro ou zonas de re
manso. O setor teme pelo com
prometimento das condições de 
oferta, caso não ocorra a neces
sária calibragem e adequação 
da legislação de zoneamento.

Para 2020, o  setor aguar
da com expectativa o andamen
to da Reforma Tributária e o 
seu atendimento às especifici
dades do setor, cuja atividade é 
de longo prazo, tem alto valor 
agregado, riscos de operação e 
exige previsibilidade.

Para 2020, a expectativa é 
de que o mercado imobiliário 
repita o bom desempenho de 
lançamentos e vendas de 2019, 
com crescimento de 10% em 
termos de VGV (Valor Global 
de Venda).


