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- Imóveis

Exposição temporária Desafio Fotográfico 2020
Foto: Cauê Meira Bancher

Infantojuvenil
Ouro - 001 - Sem Título - Adele
Turskyte - 11 anos - Klaipeda/
Lituânia
Prata - 009 - O sol no paraíso Cauê Meira Bancher - 9 anos Mogi das Cruzes-SP/Brasil
Bronze - 018 - No quintal da minha avó - Beatriz Akemi Holtz - 16
anos - São Paulo-SP/Brasil

O sol no paraíso, Cauê Meira Bancher, 9 anos, Mogi das Cruzes-SP, Brasil
Foto: Beatriz Akemi Holtz

Adultos
Ouro - 206 - Barranquero avistado na Enseada de Ultria - Saida
Martinez - Chocó/Colômbia
Prata - 241 - Amanhecer na Serra
da Cantareira - Marcelo da Silva
Vieira - Mairiporã-SP/Brasil
Bronze - 219 - Paraíso das Águas
- Pâmela Alves Nogueira Paes
- Recife-PE/Brasil
O link com toda a exposição das
fotografias selecionadas pode ser
encontrado na página do Museu
Florestal Octávio Vecchi e no blog
do MICA:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
museuflorestal/
http://artmica.blogspot.com/

No quintal da minha avó, Beatriz Akemi Holtz, 16 anos, São Paulo-SP, Brasil

O marco inicial da
história de Vila Me
deiros como bairro é
11 de outubro de 1912,
data em que o agrimensor José Munhoz
foi contratado para a
medição das terras e,
posterior
loteamento. Até então, toda a
área que corresponde ao bairro pertencia a José de Medeiros
e as famílias Buono e
Rodrigues.
Localizado entre
Tucuruvi e Jaçanã,
Vila Me
deiros é predominantemente residencial e, atualmente
tornou-se um endereço conhecido em toda
a cidade devido ao sucesso do restaurante
Mocotó e do seu chef
Rodrigo Oliveira, trazendo pessoas de todas as regiões para o
bairro. Analisando a
história do bairro, os
prazeres da boa mesa
sempre estiveram presentes. No passado,
a região chegou a ser bastante visitada, devido ao cultivo de
uvas e fabricação de vinhos.
O crescimento mais intenso do bairro se deu a partir da
década de 50, passando a exigir maior número de linhas
de ônibus e a pavimentação
da Avenida Nossa Senhora do
Loreto. Também nessa época, a
região recebeu energia elétrica
e água encanada, melhoria que
foi alcançada com o empenho
do espanhol Francisco Perez
Pagan.
Um de seus pontos mais tradicionais, o Santuário e Matriz
Nossa Senhora do Loreto foi
inaugurado em 11 de julho de
1954. Sua construção se deve a
um casal italiano que, no final
da década de 40, sofreu um acidente com um avião monomotor do Aeroclube de São Paulo.
Apesar do monomotor ter caído
nas proximidades de onde hoje é
o Santuário, o casal sobreviveu

Morre o comentarista
esportivo Dalmo Pessoa
O comentarista esportivo
Dalmo Pessoa morreu na última
terça-feira (6), em São Paulo,
devido a um quadro de pneumonia. Em sua carreira, Dalmo
Pessoa atuou em importantes veículos de imprensa como:
Rede Vida, Rádio Tupi, Rádio
Record, Rádio Bandeirantes e
o jornal A Gazeta Esportiva. Na
TV Gazeta teve importante participação no programa “Mesa
Redonda”, ao lado de grandes
nomes como: Roberto Avalone,
Fernando Solera e Chico Lang.
Dalmo Pessoa estava internado no Hospital Trasmontano,
onde veio a falecer. Após deixar
o jornalismo esportivo, Dalmo
Pessoa atuou como diretor comercial do Hospital Igespe,

Avenida Nossa Senhora do Loreto é a principal via do bairro

e, em agradecimento ao milagre, construíram a igreja.
Através da Lei 11.220/92 de
20 de maio de 1992, Vila Me
deiros passou a Distrito, tendo sob sua jurisdição: Vila Ede,
Vila Gustavo, Vila Sabrina, Par
que Edu Chaves, Jardim Brasil
e Jardim Guançã.
O bairro conta com a
Assoravim - Associação de Ami
gos de Vila Medeiros, que além
das demandas da região, tradicionalmente organiza a festividade de aniversário do bairro.
Porém, esse ano devido à pandemia, não haverá eventos ou
comemorações. As atividades
mantidas pela associação são
beneficentes, com a entrega de
leite para 120 famílias cadastradas, além de cestas básicas de
alimentos e produtos de higiene
e limpeza para aproximadamente 400 famílias da região com o
apoio dos comerciantes locais.
Entre as principais demandas da região, está a

necessidade de recapeamento de ruas, em especial a Rua
Geolândia, que de acordo com
a Assoravim, tem solicitações
feitas juntos à Prefeitura desde 2007.
Outras necessidades da região apontadas pela associação está a conclusão do CEU
Novo Mundo, construção de
outra unidade denominada
CEU Juliete, de acordo com
projeto existente e abertura de,
pelo menos mais um Centro de
Educação Infantil. A terceira
idade também está no foco das
demandas com a solicitação feita pela Assoravim de espaços
públicos com atividades para
idosos, além de cursos profissionalizantes para os jovens.
Na área estrutural, a região também vive a expectativa da revitalização dos córregos Maria Paula e Paciência,
que passa por bairros como Vila
Ede, Vila Medeiros e Jardim
Brasil.
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Foto: Arquivo pessoal
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Comentarista esportivo Dalmo
Pessoa morre vítima de pneumonia
aos 78 anos

posteriormente como diretor
administrativo do plano de saúde Trasmontano.

Zuza Homem de Mello
morre aos 87 anos
Zuza Homem de Mello, considerado mais importante pesquisador cultural do País, morreu no último dia 4 de outubro,
aos 87 anos, em São Paulo. De
acordo com familiares, Zuza sofreu um infarto agudo do miocárdio. Sua esposa, Ercília, chegou a declarar para a imprensa
que na noite anterior, ele brindou à vida, suas realizações e
seus projetos e sentia-se bem.
No último dia 29 de setembro, Zuza chegou a finalizar uma
biografia sobre João Gilberto,
um de seus projetos mais valiosos, ao qual o pesquisador se
emocionava ao relatar.
Formado na Juilliard School,
em Nova York, na década de
50, Zuza acompanhou de perto grandes nomes do Jazz como
Duke Ellington, John Coltrane,
Thelonious Monk, o que o possibilitou trazer esse gênero para
o Brasil e influenciar a produção
musical.
De volta ao Brasil, trabalhou na TV Record como técnico
de som em programas como “O
Fino da Bossa”, “Jovem Guarda”
e “Bossaudade”. Atuou como diretor de festivais como “O Fino
da Música” e o “Festival de Verão
do Guarujá”, além de apresentador do programa “Jazz Brasil”,
na TV Cultura.
No período de 1977 e
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Zuza Homem de Melo
morre aos 87 anos

1988 produziu e apresentou o
Programa do Zuza, na Rádio
Jovem Pan AM, e escreveu para
O Estado de S. Paulo. Entre os
livros de sua autoria: Música
Popular Brasileira Cantada e
Contada (Melhoramentos, 1976),
A Canção no Tempo, em coautoria com Jairo Severiano (Editora
34, 1997 e 1998), João Gilberto
(Publifolha, 2001), A Era dos
Festivais (Editora 34, 2003),
Música nas Veias (Editora 34,
2007) e Música com Z (Editora
34, 2014, vencedor do Prêmio
APCA).
Em sua carreira, foi produtor de vários shows e de discos
de artistas como: Elis Regina e
Milton Nascimento.

*Financiamento pelo Banco do Brasil. Sujeito a aprovação de crédito.

Neste ano tão difícil, impossibilitados de realizar a vigésima edição
do tradicional concurso internacional “Arte pela Paz”, realizado pelo
MICA-Movimento Infantojuvenil
Cres
cendo com Arte em parceria com o Museu Florestal Octávio
Vecchi, foi lançado o desafio fotográfico, para que os jovens de todas
as idades participassem. O desafio
era que cada participante procurasse uma foto na sua casa, ou nos
seus arquivos digitais, que mostre
alguma cena da natureza, ou ainda uma foto que pudesse ser tirada
mesmo em tempos de isolamento
que revelasse o amor pela natureza e pudesse compartilhar esperança. Recebemos mais de 400 fotos
vindas de todas as regiões do Brasil
e de vários países. Fotos que mostram a beleza e, acima de tudo, a
importância dada à natureza pelas
crianças e jovens de todas as idades.
Foi convocado o júri composto por
profissionais da Educação, Cultura,
Ciência e Arte para selecionar e
premiar com menções as fotos que
mais emocionaram o grupo de jurados. E, aí está o resultado do desafio
proposto, que muito nos fez acreditar na valorização da natureza para
a maioria das pessoas.

Vila Medeiros comemora 108 anos
de história sem festa, mas com ações
sociais e demandas em pauta
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