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Exposição de artista brasileiro chega à Zona Norte
O Santana Parque Shop

ping, em parceria com a “Brazil 
Gallery”, recebe exposição do 
artista plástico Aldemir Mar
tins. Conhecido por seus traços 
fortes e tons vibrantes, o brasi
leiro de grande renome e fama 
no país e exterior, possui obras 
expostas em museus e coleções 
privadas em diversos países pelo 
mundo, como: França, Suíça, 
Itália, Chile, entre outros.

A atração gratuita pode ser 
conferida até o dia 15/9, das 12 
às 20 horas. Exposição localiza
da no lounge do 2º piso do em
preendimento, reúne mais de 15 
obras do artista. Todas elas es
tão disponíveis para compras. 
Aos interessados, basta apontar 
a câmera do celular para o QR 
Code encontrado no final de cada 
obra, realizar a compra pela in
ternet e agendar a retirada.

“Esta exposição vem ao en
contro com nosso objetivo de in
vestir na Cultura e trazer a Arte 
para mais perto de nossos clien
tes, além de valorizar os produ
tos, serviços e artistas da região 
da Zona Norte, considerada a 

nossa região” comenta Marcus 
Borja, superintendente do San
ta na Par que Shopping. Para a 
realização da Mostra, todas as 
medidas de segurança e higieni
zação continuam sendo, rigoro
samente seguidas pelo shopping, 

assim como o controle de fluxo de 
clientes.

O Santana Parque Shopping 
está localizado na Rua Conse lhei ro 
Moreira de Barros, 2.780, San tana. 
Mais informações: 22383002  www.  
santanaparqueshopping.com.br
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Santana Parque Shopping recebe Mostra de Aldemir Martins até 15/9

CUIDE-SE - APRENDA A 
SE AJUDAR EM PRIMEIRO 
LUGAR, de Cátia Bazzan (Edi
tora Luz Da Serra). Para você 

é mais fácil se doar do que 
receber? Você se preocu
pa tanto com os outros que 
chega a assumir responsa
bilidades que não são suas? 
Neste livro você vai desco
brir a importância de se cui
dar em primeiro lugar para 
depois conseguir ajudar as 
pessoas de forma equilibra
da, sem se sobrecarregar 
ou carregar fardos pesados. 
Cátia Bazzan compartilha 
lições poderosas que vão ge
rar um impacto positivo na 
sua realidade e, por conse
quência, na vida das pes
soas que você ama. A autora 
também indica ações essen
ciais para você ativar os 
seus potenciais, viver pelo 
seu propósito e, então, aju
dar as pessoas do seu lugar, 
de forma leve e fluida. Você 

entenderá que, ao estar alinha
do e bem consigo mesmo, conse
guirá contribuir muito mais!

Freguesia do Ó comemora 440 anos como uma 
das regiões mais ricas em história da cidade

A história de Freguesia do Ó 
começa em 1580, quando o ban
deirante Manoel Preto, se insta
lou em uma fazenda, na Vila de 
São Paulo.  Juntamente com sua 
esposa Águeda Rodrigues, ini
ciou a construção de uma igre
ja dedicada à Nossa Senhora da 
Esperança, ou da Expectação. 
Em 1796, foi inaugurada a igre
ja dedicada à Virgem do Ó, que 
veio a tornarse Paróquia pelo 
Alvará de Constituição de 15 de 
setembro de 1796. Essa igreja 
acabou destruída em 1896, por 
um incêndio, mas o bairro pre
serva sua referência no local 
chamado Largo da Matriz Velha. 

 A atual edificação da Paró
quia Nossa Senhora do Ó 
foi inaugurada em 1901 e 

substituiu a “antiga Matriz”. O 
bairro conta, ainda com a Casa 
de Cultura Salvador Ligabue, 
importante equipamento cul
tural da região. De acordo com  
dados da Prefeitura de São 
Paulo, Freguesia do Ó tem uma 
população de 142.327 morado
res e, além dos aspectos históri
cos e tradicionais, tem uma im
portante estrutura em comércio 
e serviços. 

Bairros que são distritos 
da Freguesia do Ó: Chácara do 
Rosário, Nossa Senhora Apa
recida, Freguesia do Ó, Ita
beraba, Jardim Cachoeira, Jar
dim Independência, Jardim 
Monte Alegre, Jardim Montolo, 
Jardim São Domingos, Moinho 
Velho, Nossa Senhora do Ó, 

Parque Mani, Parque Monteiro 
Soares, Parque São Luis, Vila 
Santa Delfina, Vila Schmidt, 
Vila Albertina, Vila Amélia, 
Arcádia, Vila Bancária, Vila 
Munhoz, Vila Bracaia, Vila 
Cardoso, Vila Cruz, Vila Dona 
América, Vila Ferrúcio, Vila 
Francisco, Vila Gonçalves, Vila 
Helena, Vila Iara, Vila Iório, 
Vila Ismélia, Vila João Batista, 
Vila Júlio César, Vila Manuel 
Lopes, Vila Mariana, Vila Mí
riam, Vila Morro Grande, Vila 
Morro Verde, Vila Nívea, Vila 
Palmeira, Vila Portuguesa, Vila 
Primavera, Vila Progresso, Vila 
Sá e Silva, Vila São Vicente, 
Vila Simões, Vila Timóteo, Vila 
União, Vila Zulmira Maria, Vila 
Ermínia.
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No entorno do Largo da Matriz, imóveis antigos preservados, conferem uma das características mais marcantes do bairro

Ações locatícias apresentam aumento na Capital
De acordo com levantamen

to feito pelo SecoviSP (Sin
dicato da Habitação), o mês de 
julho teve um aumento de 24% 
em comparação ao mês anterior 
nas ações locatícias na Capital. 
Segundo dados apurados no 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, em julho, foram 
protocoladas na cidade de São 
Paulo 1.600 ações locatícias, o 
que representa um aumento de 
24% em comparação às 1.290 
ações ajuizadas em junho des
te ano. Considerando as 1.413 
ações registradas em julho de 
2019, a alta foi de 13,2%.

Considerando o período dos 
últimos  sete meses, houve dimi
nuição no número dos processos 
ajuizados. De janeiro a julho, fo
ram contabilizadas 7.808 ações, 
17% a menos que as 9.406 ações 
registradas no mesmo período 
de 2019. Entre agosto de 2019 a 
julho de 2020, foram totalizadas 
14.068 ações, o que representa 
queda de 12,1% diante do acu
mulado entre agosto de 2018 e 
julho de 2019, com 16.009 ações.

Em julho, as ações por falta 
de pagamento de aluguel foram 
responsáveis por 91,4% dos ca
sos, com 1.463 registros. As ações 
renovatórias compareceram com 
57 ações (3,6%), mesmo núme
ro e percentual das ações ordi
nárias, que também somaram 57 
ações (3,6%). As consignatórias 
totalizaram 23 ações (1,4%).

Entenda o significado de 
cada ação:

Consignatória  movida quando 
há discordância de valores de alu
guéis ou encargos, com opção do 
inquilino pelo depósito em juízo.
Falta de pagamento: motivada 
por inadimplência do inquilino.
Ordinária (Despejo): relativa à 

retomada de imóvel para uso pró
prio, de seu ascendente ou descen
dente, reforma ou denúncia vazia.

Renovatória: para renovação 
compulsória de contratos comer
ciais com prazo de cinco anos.
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Nova unidade do Quintal do Espeto está chegando em Santana
Informe Publicitário  

Localizada na Zona Norte, será a oitava casa 
do grupo que vem apresentando um 

crescimento sólido ao longo dos últimos anos

A cidade de São Paulo está prestes a ganhar 
uma nova unidade do Quintal do Espeto. Em 
Outubro será aberta a oitava casa da rede de bares 
e restaurantes que conquistou o paladar do públi
co paulista, alinhando a gastronomia com entrete
nimento que os destaca perante diversos públicos.

O local será ideal para celebração de aniversá
rios, confraternizações de empresas, happy hour 
e sempre com programação musical ao vivo, dife
renciada todos os dias.

Os sócios Pedro de Barros Mott, Pedro Mott 
Filho e Marcelo Tobias estão satisfeitos com o 
crescimento do empreendimento e as expectativas 

para a nova unidade são as 
melhores possíveis.

“Essa unidade tem valor 
muito grande para mim, fica 
bem próximo do local onde eu 
nasci e fui criado no Jardim 
São Paulo. É uma honra abrir 
uma unidade em um dos me
lhores lugares de São Paulo, 
Santana é um bairro que mo
ram muitas famílias tradicio
nais, um dos maiores polos de 
eventos do Brasil, nossa expec
tativa é enorme para receber 
esse novo público”, diz Pedro 
de Barros Mott.

A nova unidade em Santana contará com a 
mesma identidade que caracteriza o Quintal do 
Espeto. Espaço amplo com 1800 m², 2 salões am
plos com pé direito alto, teto retrátil, ambien
te arborizado e climatizado, palco com estrutura 
para receber grandes artistas, espaço kids, vallet 
e um espaço com muito entretenimento para a fa
mília toda, junto com a grande variedade de op
ções no cardápio e o já tradicional atendimento de 
qualidade.

Serviço:
Quintal do Espeto Unidade Santana 
Endereço: Avenida Ataliba Leonel, 1.239 
Telefone: (11) 50956565 
https://www.quintaldoespeto.com.br/ 


