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PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

Ó Criador do Mundo tudo que disseste peças 
e receberás embora estejas nas alturas em 
Vossa Divina Glória inclinai seus ouvidos à 
essa humilde criatura para satisfazer-lhe o de-
sejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei 
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça 
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre ago-
ra todas as minhas necessidades. Segundo 
suas riquezas e em glória serei sempre grato 
p/ suas riquezas sempre ativas presentes imu-
táveis e abundantes em minha vida. Que isso 
seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho 
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes jun-
to com Salmo 23 e Pai-Nosso. D.R.M.

*Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

Renovação Carismática
A verdade é uma palavra boa 

que se irradia seja lá qual for 
a Religião; a mensagem é váli-
da quando tem luz, é Iluminada. 
No final vencem os que Oram em 
vez de temer, e agem em vez de 
lamentar.

Se queres subir ao Alto
Toma zelo em não cair,
Constrói nas lutas de agora
As belezas do porvir.

O serviço é o nosso orienta-
dor primário e supremo, por-
que somente convertendo nos-
sa existência em braços, olhos, 
ouvidos, pés, pensamentos e co-
rações, através dos quais se ma-
nifeste a vontade atuante e re-
dentora do Mestre Divino, em 
favor de todas as criaturas e de 
nós mesmos, é que atingiremos o 
mundo regenerado com uma só 

fé e um só Senhor. As obras que 
construímos na Terra são raízes 
profundas de nossa alma, reten-
do nosso coração no serviço.

O ideal é a luta que faço
Na disputa e no espaço.
Tudo lembra a luz
Tendo no refletor a imagem de Jesus.

Quanto mais céu dentro de 
nossa alma, mais habilitação para 
servirmos ao bem no inferno.

Esse mesmo inferno zodiacal
Faz parte de nossa vida,
É um caminho radical
Na nossa luta, na nossa lida.

Às vezes é imprescindível si-
lenciar, para compreendermos 
mais intensamente. Edificamos 
com sacrifícios de hoje, a paz do 
futuro.

As qualidades edificantes 
que o Reino do Todo Poderoso 
espera de nós revelam-se, em 
construção, no terreno de nos-
sa alma.

É imprescindível que o tem-
po nos aprimore os talentos 
imortais.

Bem-aventurado é o Traba-
lhador que, na hora do crepús-
culo, se sente ainda com o te-
souro do serviço.

As estrelas brilham para 
ele, com renovado fulgor e o Pai 
de Infinita Bondade lhe reno-
va as energias, para o trabalho 
a fazer.

Renovação Carismática
É todo o seu viver
No mundo nesta temática
Vamos então, Aprender.

IRMÃ LÚCIA

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, pro-
digiosamente tocado pela graça de JESUS. 
Agonizante, em sua última hora, que nunca se 
ouviu dizer que algum daqueles que recorre-
ram à Vossa proteção fosse por vós desampa-
rado. Assim dignai-vos interpor em meu favor, 
vossa valiosa intercessão perante Deus, para 
que conceda viver e morrer como verdadeiro 
cristão, e, ainda, me seja concedida a graça 
especial de (esclarecer a graça desejada). Re-
zar três Ave-Maria em honra a Ssma. Trindade. 
Prometer publicar a devoção. C.A.

ORAÇÃO DOS AFLITOS
Aflita se viu a Virgem aos pés da cruz, aflito me 
vejo, valei-me Mãe de Jesus, confio em Deus 
com todas as minhas forças. Por isso peço a 
Deus que ilumine os meus caminhos conce-
dendo-me a graça que tanto desejo (faça o 
pedido) mandar publicar no 3º dia e observe 
o que acontece no 4º dia. C.A.

ORAÇÃO A SANTA EDWIGES
Protetora dos endividados, em nome do Pai, Filho, do Espírito 
Santo, Senhor meu Deus, Todo Poderoso, Criador do Céu e da 
Terra. Vós que tudo regulais com Justiça e Misericórdia aceitai 
a prece que, humildemente Vos dirijo por intermédio de Santa 
Edwiges, Vossa Serva, que tanto vos amou na Terra, e que usu-
frui a graça de contemplar vossa divina face. Santa Edwiges, que 
pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes e pela ardo-
rosa fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, fostes por Deus consti-
tuída em protetora dos pobres e endividados, dos que sofrem 
aflições pela carência de recursos, vinde em meu auxílio e levai à 
presença do Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, o apelo 
que vos faço. Vinde em meu socorro, Santa Edwiges, atendei à 
minha súplica, dispensai a este vosso humilde devoto a vossa 
proteção, proporcionando-me os meios de vencer esta crise, de 
obter os recursos suficientes para atender aos meus credores, 
a fim de pagar o que devo a Fulano, de modo que volte a paz e 
a tranquilidade ao meu espírito. Confiando em vossos méritos, 
em vossa caridade, peço Santa Edwiges, lançardes vossa com-
placência sobre mim. Assim seja, Santa Edwiges, protetora dos 
endividados, rogai por nós, Santa Edwiges, rogai por nós. (Rezar 
um Pai-Nosso e uma Ave-Maria). C.A.

CINCO MINUTOS DIANTE 
DE SANTO ANTÔNIO

Há quanto tempo eu te esperava, alma devota, pois  bem 
conheço as graças de que necessitas e que desejas que 
eu peça ao Senhor! Estou disposto a fazer tudo por ti; mas 
filho, diga-me uma a uma todas as tuas necessidades, 
para que eu seja o intermediário entre Deus e ti, e possa 
suavizar teus males. Sinto a aflição de teu coração e quero 
unir-me às tuas amarguras. Desejas o meu auxílio no teu 
negócio... queres a minha proteção para restituir a paz na 
tua família... para conseguir algum emprego... para ajudar 
aqueles pobres... aquela pessoa necessitada... para que 
acabe aquele sofrimento... queres tua saúde ou a de al-
guém a quem muito estima? Coragem, que tudo obterás. 
Agradam-me as almas sinceras, que tomam sobre si as 
dores alheias, como se fossem própria. Mas eu bem vejo 
como desejas aquela graça, que há tanto tempo me pe-
des. Tem fé, que não tardará a hora em que hás de obtê-la. 
Uma coisa, porém, desejo de ti. Quero que recebas mais 
vezes na Eucaristia: que sejas mais devoto para com Nos-
sa Mãe, Maria Santíssima. Quero que propagues a minha 
devoção e ajude os meus pobres. Quanto isto me agrada 
ao coração! Não sei negar nenhuma graça àqueles que 
socorrem os outros por meu amor, e bem sabes quantos 
favores são obtidos por esse meio. Quantos, com viva fé, 
têm recorrido a mim com o pão dos pobres na mão, e 
são atendidos! Invocam-me para ter êxito feliz nalgum ne-
gócio, para achar um objeto perdido, para obter a saúde 
de uma pessoa enferma, para conseguir a conversão de 
alguém afastado de Deus. E eu por amor de meus po-
bres, cuja miséria está a meu encargo, obtendo de Seus 
tudo o que me pedem, e ainda muito mais. Temes que 
eu não faça outro tanto por ti? Não penses assim, porque 
prezo muito a prerrogativa de que me foi concedida por 
Deus - de ser o Santo dos Milagres. Muitos outros, como 
tu, precisam de mim e receiam pedir-me, pensando que 
me importunam. Leio tudo no fundo do coração, e a tudo 
darei remédio. Hei de obter as graças; não temas. Agora, 
volta às tuas ocupações, e não esqueças o que te reco-
mendei. Vem sempre procurar-me, porque eu te espero. 
Tuas visitas me serão sempre agradáveis, porque amigo 
afeiçoado como eu não acharás. Deixo-te no Coração Sa-
grado de Jesus e também de Maria. (Publicado por quem 
já obteve muitas graças). C.A.

ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, da 
terra que tudo forma, do ar que tudo cla-
reia, do fogo que transforma, que eu alcan-
ce sem demora o que mais desejo agora... 
Sei que vou ganhar muito mais, muito di-
nheiro, que nem eu mesmo saberei contar. 
Amém. Publique imediatamente, que sua 
graça será alcançada. D.M.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. D.M.

CONSEG CASA VERDE SAN-
TANA - comunica que, de acordo 
com as orientações da Secretaria de 
Segurança de São Paulo, o Conseg 
Casa Verde/Santana, não está re-
alizando reuniões presenciais com 
a comunidade desde março de 
2020, devido aos riscos inerentes à 
COVID-19. Porém, seu Presidente 
Vicente D’Errico Netto bem como 
sua diretoria, continuam a disposi-
ção de demandas que se façam neces-
sárias, tanto junto as Policias Civil e 
Militar, como em relação as demais 
autoridades regionais. Qualquer in-
formação adicional, ou necessidade 
de acomodar o texto para publica-
ção, favor entrar em contato.

PROJETO DUNAMIS - projeto 
oferece curso de Teologia a pesso-
as de baixa renda. Fé, religião, ra-
zão, ética, história, escrituras, filo-
sofias. Estas disciplinas fazem parte 
da grade curricular dos cursos de 
Teologia. A formação, de nível su-
perior, permite que o profissional 
trabalhe junto às comunidades, es-
paços religiosos e acadêmicos, pro-
fessando e pondo em prática a sua 
fé. E realizar esta formação é o dese-
jo de muitos evangélicos no Brasil. 
Mais informações sobre o Projeto 
Dunamis e sobre esta nova forma-
ção teológica estão disponíveis no 
site http://eadbiblico.com.br/.

LAR ANJO GABRIEL - abertu-
ra da matrícula escolar da Escola de 
Educação Infantil Lar Anjo Gabriel 
para o ano 2021. As matrículas esta-
rão vigentes até 14/11/2020, das 9h30 
até às 11h30 e das 13h30 às 15 ho-
ras, de segunda a sexta-feira, na es-
cola. Os pais deverão ligar para (11) 
2979-3348, marcando um horário 
para a retirada e posterior entrega de 
documentos. Estaremos recebendo 
os pais e/ou responsáveis, de crianças 
de 4 a 5 anos para informações e re-
tirada de formulários. Endereço Rua 
Conselheiro Moreira de Barros, 497. 

AQUECENDO VIDAS - o grupo 
também monta cestas básicas de 
alimentos e higiene para atender al-
gumas famílias, e estão arrecadando 
alimentos, itens de higiene e roupas. 
Por semana há a divulgação do car-
dápio da semana em uma página nas 
redes sociais. Quem quiser ajudar o 
projeto e doar basta entrar em con-
tato com a Thais (11) 96255-7401 e 
a Rafaela (11) 98759-3648 ou pelo 
Instagram do projeto Aquecendo 
Vidas @aquecendovidasguarulhos.

INICIATIVA ELA - ações com mu-
lheres para desenvolver o potencial 
e ajudar a encontrar sua luz pró-
pria de prosperidade, encontros so-
lidários com mulheres abusadas, de-
pressão e agressão domiciliar para 
Desenvolvimento Humano e pes soal. 
Levar a Inteligência Emocional para 
mulheres de forma acessível é con-
tribuir com universo de mulheres. 
Quem tiver interesse nesse projeto 
pode mandar mensagem no núme-
ro: (11) 96945-4972- Géssica Santos.

MEIA SOLIDÁRIA - está entre-
gando roupas, lanches, para mora-
dores em situação de rua, e nos con-
tou que está precisando de meias. 
Caso queira ajudar a doar, ligue ou 
mande mensagem: (11) 96945-4972 
- Géssica Santos.

AQUECENDO COM AMOR - sur-
giu logo que começou o isolamento 
social, e os integrantes do projeto 
moram no bairro Jardim Cachoeira 
e iniciaram ações com entrega de 
marmita para moradores em situa-
ção de rua. No começo eram 40 mar-
mitex, agora é um total de 160. Aos 
domingos são 60 marmitas, água 
e roupas, as segundas-feiras, 100 
marmitas, água, pão e cobertores. 
O nome do projeto é “Aquecendo 
com Amor”, as entregas geralmen-
te acontecem próximo à estação do 
Metrô do Tietê, na Zona Norte de 

São Paulo. O projeto está receben-
do doações de alimentos não-pere-
cíveis, produtos de higiene e lim-
peza - Para mais informações: (11) 
99219-8928 - Luana Mila.

CENTRO DE REFERÊNCIA DO 
IDOSO DA ZONA NORTE - ofe-
rece lives diárias com exercícios, 
aulas de Ginástica, Lian Gong e 
Relaxamento para idosos! Inscreva-
se no nosso canal: https://www. 
youtube.com/c/CriNortesp

ONG BONEQUEIRAS DO ABC 
- precisam de doação, não foi co-
locado um ponto fixo por conta da 
pandemia. Plumante (fibra silico-
nada) urgente, Tecido de algodão 
(tricilone), Lãs, Linhas Agulhas, 
Alfinetes, Fitas (principalmente nú-
mero zero), Bordado inglês, Rendas, 
Passamanarias. Contatos: Vice-
diretora Vanda Rosa/Escola Eunice 
Terezinha (11) 99292-2982 e ou 
Responsáveis - ONG Bonequeiras do 
ABC Sônia (11) 98169-7473 Márcia 
(11) 99934-9465 - Precisamos ur-
gente desse material.

DOAÇÕES DE FRALDAS - a pro-
fessora Vanda está recebendo do-
ações de alimentos e produtos de 
higiene pessoal, recentemente ela 
recebeu um pedido de doações de 
fraldas, tanto para criança, quan-
to para adulto, uma mãe que é cega 
dos dois olhos teve um filho e está 
precisando de doações. Caso alguém 
queira doar, entre em contato com 
a professora Vanda pelo whatsapp: 
(11) 99292-2982.

ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO 
JARDIM CACHOEIRA - recebe 
doações de alimentos não-perecí-
veis, produtos de higiene e limpeza - 
Para mais informações: (11) 99219-
8928 - Luana Mila.

AMIGOS QUE SE UNIRAM 
PARA AJUDAR OS NECESSI-
TADOS - para saber como doar li-
gue: Vivian (11) 98869-1023 ou 
Ariane (11) 95554-8858. 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SANTA CRUZ - localizada na Ave-
nida Cel. Sezefredo Fagundes, 6.500 
recebe doações todos os dias da se-
mana. Para mais informações: (66) 
9 9680-2795 - Padre Luís Isidoro 
Molento.

PARÓQUIA SÃO DOMINGOS 
SÁVIO - está recebendo doações 
em alimentos e produtos de higie-
ne na Rua Donato Luongo 196 - Vila 
Aurora - segunda e terça, quinta e 
sexta: das 8 até 12 horas - 13 até 18 
horas - sábado das 8 até às 12horas. 
Para mais informações: (11) 2203-
7998 - Padre Salvador Ruiz Armas.

ACADÊMICOS DO TUCURUVI 
CONTRA O CORONAVÍRUS - é 
uma campanha que está recebendo 
doações de alimentos, itens de hi-
giene pessoal e roupas. As doações 
são recebidas todas as quartas-fei-
ras, das 8 às 14 horas nos seguintes 
endereços: Avenida Mazzei, nº 772 
e Rua Manual Gaia, nº 204 - Vila 
Mazzei. Telefone para mais infor-
mações: (11) 2204-7342.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - 
localizada na Rua Imbiras, 220 - Vila 
Mazzei - recebe doações em alimen-
tos e produtos de higiene - terça a sex-
ta: das 8 às 12h - 13 às 18h - Sábado: 
das 8 às 12h - 13 às 17h. Para mais 
informações: (11) 2203-6205 - Padre 
Maykom Sammuel Alves Florêncio.

ZONA NORTE SOLIDÁRIA - re-
cebe doação em dinheiro para cestas 
básicas - banco do Brasil: Agência: 
0687-4 / Conta Corrente: 57660-
3 ONG JOÃO VITOR - CNPJ: 
10.778.861/0001-59 / Doação de ali-
mentos e itens de higiene: Avenida 
Miguel Conejo, 20 - Freguesia do Ó 

- De segunda a sexta: das 8 às 20 ho-
ras, aos sábados: 8 às 16 horas, aos 
domingos: 9 às 13 horas - www.bit.
ly/znsolidaria - Vaquinha Virtual.

INSTITUTO RESGATANDO 
VIDAS - está recebendo doações em 
alimentos e produtos de higiene - 
Rua Augusto Gil, 465, Vila Dionísia 
- Para mais informações: (11) 3774-
5981 / E-mail: contato@instituto 
resgatandovidas.org.br - site: www.
institutoresgatandovidas.org.br

DOAÇÕES À SANTA CASA 
DE MISERICORDIA DE SÃO 
PAULO - podem ser feitas em equi-
pamento de proteção individual, 
como: luvas cirúrgicas tama nho mé-
dio, máscaras, aventais, capinhas 
plásticas de chuva, etc. Entregar na 
Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho 
- FAVC: Rua Dona Veridiana, 55, 6º 
andar, Santa Cecília. Aos cuidados 
do coronel Arruda, VP do Conselho. 
Telefone: (11) 2176-7000 - Site: 
www.santacasasp.org.br/portal/site. 
Alguns fornecedores no Mercado 
Livre fazem entrega rápida. 

AJUDE O ARSENAL DA ES-
PERANÇA - com a doação de  ali-
mentos, mantimentos, material de 
limpeza e higiene e roupas. Aceitam 
doações em dinheiro. Atendem 
mais de 1.000 moradores de rua. 
Telefone: (11) 2292-0977 - https://
br.sermig.org/arsenais/arsenal-da
-esperanza-sao-paulo-brasil.html

PARCERIA ENTRE SHOP-
PINGS PARA A REDUÇÃO DOS 
IMPACTOS CAUSADOS PELA 
COVID-19 - O Shopping Metrô 
Tucuruvi está engajado em ajudar a 
zona norte neste período desafiador 
de pandemia. O shopping center une 
forças a outras instituições com o ob-
jetivo de diminuir os impactos cau-
sados pelo novo Coronavírus, alcan-
çando o maior número de pessoas. O 
empreendimento apoia o Movimento 
#2em2, com a doação de testes de co-
vid-19 para hospitais públicos e rea-
lização de exames em um espaço es-
pecial montado no Piso G1, além de 
arrecadar alimentos não perecíveis, 
roupas e máscaras de pano com a 
campanha Juntos pela ZN. A Juntos 
pela ZN, realizada em parceria com o 
Shopping Center Norte, segue arre-
cadando alimentos não perecíveis e 
roupas e o Shopping Metrô Tucuruvi 
também doou 2 mil máscaras de 
pano para as comunidades locais e 
outras 300 para hospitais públicos. A 
campanha continua! Para fazer uma 
contribuição, basta acessar o site  
https://zncontraocovid.com.br/. A 
página também registra o valor que 
está sendo arrecadado, as ações rea-
lizadas e as comunidades que estão 
sendo beneficiadas.

OFICINA ON-LINE DE ME-
DITAÇÃO ATIVA - a oficina está 
acontecendo no formato remoto. 
Oficina gratuita on-line de Meditação 
Ativa sextas feiras às 10 horas nas re-
des sociais da Biblioteca Pedro Nava. 
A prática das Meditações Ativas são 
realizadas através de música e movi-
mento corporal. Elas produzem um 
relaxamento muscular e mental, cor-
rige posturas e traz vivacidade ao teu 
corpo. Podem ser praticadas por ido-
sos e crianças. Melhora a coordenação 
motora, foco, além de outros bene-
fícios. Instagram: @bibliotecapedro 
nava ou facebook: https://www. 
facebook.com/groups/4185308357 
73639/?ref=share

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

Aplicativo brasileiro que 
monitora Covid-19, já está 

em uso por 15 países

O aplicativo Info Saúde, 
criado pelo Sidia Instituto de 
Ciência e Tecnologia para aju-
dar na prevenção à Covid-19, 
está sendo usado hoje em 15 pa-
íses, incluindo o Brasil. Já são 
mais de 3,5 mil usuários acom-
panhados nas empresas onde 
trabalham, em países como: 
Chile, Argentina, Bolívia, Pa-
ra guai, Equador e Estados 
Unidos, entre outros.

Criado no auge da pande-
mia da Covid-19, o Info Saúde, 
tinha como objetivo principal 
monitorar a saúde dos cola-
boradores que estavam traba-
lhando em home office. Ao in-
vés de receber informações por 
e-mails ou ferramentas de men-
sagem instantânea, sem uma 
visão centralizada do que esta-
va ocorrendo diariamente com 
as pessoas, foi desenvolvido um 
app mais aderente à realida-
de, facilmente utilizado pelos 
usuários por meio de celulares 
Android e versões web para ou-
tras plataformas.

Cada colaborador respon-
dia a um questionário, desen-
volvido com base em entrevistas 
com especialistas de saúde, que 
davam uma dimensão dos sin-
tomas relativos à Covid-19. Na 
possibilidade de estar infectado, 
o colaborador seguia um proto-
colo da área de Saúde, passan-
do a ter o devido acompanha-
mento de especialistas do time 
de Saúde do Trabalho.

Já no retorno às ativida-
des, o Sidia manteve o aplicati-
vo e o associou a um passaporte 
de acesso ao prédio, só libera-
do para quem não apresentava 

sintomas que se enquadrassem 
como característico da Covid-19. 
Isto deu muito mais seguran-
ça e proteção, tanto para quem 
estava indo trabalhar, quanto 
para quem estivesse suspeito de 
contágio.

“Desta forma, foi possível 
orientar as pessoas de forma 
processual, dando atendimen-
to rápido e mais preciso diante 
da crise, mesmo no home offi-
ce sem o contato físico, tão re-
levante na gestão e apoio das 
pessoas”, ressalta a coordena-
dora da área de Saúde do Sidia, 
Siglia Michiles. Ela explica que 
hoje, eles têm praticamente um 
Raio-X rápido sobre o estado de 
saúde dos colaboradores, poden-
do atuar preventivamente, in-
clusive em situações não rela-
cionadas ao Coronavírus.

A simplicidade do Info Saú-
de, em conjunto com a visua-
lização das respostas e orienta-
ções de saúde pela gestão das 
empresas, atraiu grandes mar-
cas como a Samsung, bem como 
o Governo de Pernambuco e, 

atualmente já há mais de 3,5 
mil usuários utilizando o app 
em 15 países, nas versões em 
português, inglês e espanhol.

Hoje, o app está disponível 
de forma gratuita através do 
endereço http://infosaudeapp. 
sidialab.com/, mas é possível 
também fazer versões customi-
zadas de acordo com a neces-
sidade de cada empresa. Neste 
caso, é preciso solicitar um 
orçamento.

“O maior interesse do Sidia 
é gerar um amplo alcance do 
Info Saúde, possibilitando um 
maior cuidado nesse momento 
inusitado nos ambientes corpo-
rativos por conta da pandemia, 
dissipando da melhor forma os 
focos de contágio e orientando 
os times de Saúde e RH das em-
presas no cuidado com a saúde 
das pessoas, seu bem mais valio-
so”, explica a gerente sênior da 
Unidade de Negócios do Sidia, 
Jacqueline Freitas, informando 
ainda que, o app vai ganhar no-
vas funcionalidades que serão 
anunciadas em breve.

Foto: Divulgação

Criado pelo Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, o app conta com versões 
gratuitas e customizadas de acordo com as necessidades das empresas

Tucuruvi ganha mais um grande 
empreendimento comercial

O bairro ga-
nha mais um gran-
de empreendimen-
to comer cial com a 
inauguração na últi-
ma quinta-feira (15), 
do Trimais localizado 
na Avenida Tucuruvi, 
220. Toda a sua es-
trutura conta com 
um shopping comple-
to, com área construí-
da de 120 mil m², es-
tacionamento com 2 
mil vagas, 150 lojas, 
11 megalojas e 3 lojas 
âncoras, além de um 
centro de diversão e 
restaurantes. Porém, 
o shopping só deve 
ser inaugurado em 
2021, entrando em 
funcionamento ago-
ra, o hipermercado.
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Hipermercado começa a funcionar no Tucuruvi


