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Lauzane Paulista comemora 
97 anos de fundação neste sábado

Neste sábado (23), o bairro 
Lauzane Paulista completa 97 
anos de história. Embora a data 
de 23 de outubro de 1924  seja 
considerada o marco inicial do 
bairro, a ocupação da área com 
a existência de chácaras e sítios 
é bastante anterior. Sua história 
começa por volta de 1870, quan-
do um casal se instalou nas ter-
ras do francês Pedro Gabone e 
da italiana Francisca Bocaccio, 
dando início à ocupação local.

Já o nome Lauzane Paulista 
deve-se ao fato de que, em 1917, 
um imigrante suíço nascido na 
cidade de Lausanne comprou um 
sítio de 65 alqueires. Em 1924, o 

imigrante vendeu suas terras a 
Francisco Amaro e Companhia, 
porém o nome de sua cidade na-
tal permaneceu denominando o 
novo bairro. Parte dessas terras 
foi vendida anos mais tarde para 
outras empresas, porém a famí-
lia Amaro ficou com uma par-
te onde havia uma pedreira que 
funcionou até 1968.

O loteamento da região para 
a formação do bairro como co-
nhecemos hoje teve início em 
1958. Distante do centro da ci-
dade, o bairro teve sua primei-
ra linha de ônibus em 1969 e 
seguia até a Praça da Repúbli-
ca. Pertencente ao Distrito do 

Man daqui, Lauzane Paulista 
tem uma população estimada em 
107.580 mil moradores. Nas úl-
timas décadas, o surgimento de 
grandes terrenos em bairros vi-
zinhos, levou ao crescimento dos 
empreendimentos imobiliários.

Entre seus pontos positivos 
está a proximidade com San-
tana, Serra da Cantareira e o 
Horto Florestal, além de sua 
estrutura de comércio e servi-
ços com grandes estabelecimen-
tos, incluindo um shopping e 
grandes redes de supermerca-
dos. Como referência, a Avenida 
Direitos Humanos é importan-
te ligação com bairros vizinhos. 
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Avenida Direitos Humanos é uma das vias principais do bairro

Avanço nas obras da Linha 6-Laranja 
conta com novas interdições de vias

Novas interdições foram rea-
lizadas para o avanço das obras 
da Linha-6 Laranja: vias nas re-
dondezas do VSE - Ventilação 
e Saída de Emergência - João 
Ramalho e também da futura 
Estação FAAP-Pacaembu, para 
a continuidade e avanço das 
obras da Linha 6-Laranja do 
Metrô, de São Paulo. 

A Concessionária Linha 
Uni versidade e a Construtora 
ACCIONA informaram que a 
primeira interdição aconteceu no 
domingo dia 17/10, na Rua João 
Ramalho, entre os números 563 
e 607, em frente ao canteiro de 
obras do VSE João Ramalho. Já, 
a partir do dia 24/10, serão reali-
zadas interdições no entorno da 
futura Estação FAAP-Pacaembu, 
no bairro de Higienópolis, con-
templando os seguintes locais:

•Interdição total das ruas: 
Avaré, nº 546, e Sergipe, entre 
os números 799 e 755. *Nestes 
locais não haverá circulação de 
veículos, apenas passagens para 
pedestres.
•Interdição parcial das ruas: 
Ceará, entre os nº 114 e 184, e 
Bahia, entre os números 430 e 
388, ocupando uma parte da fai-
xa viária no trecho em frente ao 
canteiro de obras.

Além das interdições, tam-
bém serão necessárias altera-
ções nos sentidos de algumas 

vias próximas à futura estação. 
São elas:

•Rua Avaré (passará a ser mão 
dupla em toda a rua).
•Rua Ceará (passará a ser mão 
única, sentido Rua Pará em toda 
a rua).
•Rua Sergipe (passará a ser 
mão dupla entre as ruas: Ceará 
e Bahia).
•Rua Bahia (passará a ser mão 
única, sentido Rua Piauí entre 
as ruas: Pará e Piauí).

A previsão é que as interdi-
ções ocorram até setembro de 
2025 e todas as regiões perma-
necerão devidamente sinaliza-
das até lá. Já, as alterações nos 
sentidos de via serão avaliadas 
junto à CET, após o término das 
obras.

Os moradores e comerciantes 
das regiões foram sinalizados so-
bre estas alterações e, para mais 
informações, a comunidade pode 
entrar em contato com a Central 
de Atendimento da Linha Uni, 
pelo 0800 580 3172, de segunda 
a sexta, das 8h30 às 17h30, ou 
por meio da página https://www. 
linhauni.com.br/contato.

Obras avançam com rapidez

Com 15 km de extensão e 15 
estações, a Linha 6-Laranja irá 
ligar a região de Brasilândia a 
Estação São Joaquim. Depois de 

um período de paralisação, suas 
obras foram retomadas há pou-
co mais de 1 ano, em 6 de ou-
tubro de 2020 pela Construtora 
Espanhola Acciona. Sua inau-
guração está prevista para 2025 
e atualmente, quase todos os 
seus canteiros de obras foram 
reativados. Os trabalhos na fu-
tura Estação Brasilândia, por 
exemplo, já apresentam inten-
so movimento com a prepara-
ção das escavações, cuja estação 
terá 32 metros de profundidade. 

Em seguida, a Estação Vila 
Cardoso será vizinha ao Hospital 
Municipal de Vila Brasilândia. 
Para o andamento das obras no 
local, houve a mudança do sa-
colão municipal para outro pré-
dio, liberando assim o canteiro 
de obras. A mais profunda das 
estações, com 68 metros de es-
cavações, a Estação Itaberaba 
será próxima ao Hospital de 
Vila Penteado. Já a estação João 
Paulo I teve suas escavações ini-
ciadas pelo consórcio anterior e 
terá 44 metros de profundida-
de. Em seguida temos as obras 
para a Estação Freguesia do 
Ó, considerada uma das mais 
avançadas, segundo a Acciona. 
Próximo à Marginal Tietê, as 
obras da VSE Tietê seguem 
em ritmo acelerado. De acordo 
com a Acciona, entre dezembro 
e janeiro de 2022, a tuneladora 
deve começar as escavações em 
direção à Estação São Joaquim.
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Percurso da Linha 6-Laranja ligando Brasilândia à Estação São Joaquim

Venda de ingressos para os desfiles das 
escolas de samba de São Paulo já começou

Diante da confirmação da 
realização do Carnaval 2022 
pela Prefeitura de São Paulo, a 
venda para os ingressos para os 
desfiles no Sambódromo come-
çou ao meio dia da última quar-
ta-feira (20). Mesmo assim a 
realização dos eventos carnava-
lescos está condicionada ao nú-
meros de controle da pandemia 
da Covid-19.

Por enquanto, a venda acon-
tece apenas de forma online, pe-
los sites da Liga das Escolas de 
Samba de São Paulo (https:// 
ligasp.com.br/), da ALK Live  
(https://alkeventos.com.br/) e na 
plataforma da Eventim (https://
www.eventim.com.br/). De acordo 
com a Liga das Escolas de Samba, 
a abertura da bilheteria física está 
prevista janeiro de 2022, caso te-
nha disponibilidade de ingressos. 

Os valores dos ingressos va-
riam, com preços a partir de R$ 
90 para arquibancada. Os desfiles 
acontecem nos dias dias 25, 26, 
27 e 28 de fevereiro, sendo que as 
agremiações campeãs voltam a se 
apresentar em 5 de março.

De acordo com o prefeito 
Ricardo Nunes, se os índices 
de morte por Covid continua-
rem caindo e a vacinação avan-
çando, o Carnaval deve aconte-
cer. Dados da Prefeitura de São 
Paulo, 90% da população acima 
de 18 anos já completou o ciclo 
vacinal contra a Covid-19, com 
duas doses ou o imunizante de 
dose única. Confirma a progra-
mação dos desfiles: 

Veja a ordem dos desfiles

Grupo Especial
25 de fevereiro (sexta-feira):
23h15 - Acadêmicos do Tucuruvi
00h20 - Colorado do Brás
01h25 - Mancha Verde
02h30 - Tom Maior
03h35 - Unidos de Vila Maria
04h40 - Acadêmicos do Tatuapé
05h45 - Dragões da Real

26 de fevereiro (sábado):
22h30 - Vai-Vai
23h35 - Gaviões da Fiel
0h40 - Mocidade Alegre
1h45 - Águia de Ouro
2h50 - Barroca Zona Sul
3h55 - Rosas de Ouro
5h00 - Império de Casa Verde

Grupos de Acesso
27 de fevereiro (domingo):

21h - Morro da Casa Verde
22h - Camisa Verde e Branco
23h - Mocidade Unida da Mooca
00h - Independente Tricolor
1h - Estrela do Terceiro Milênio
2h - X-9 Paulistana
3h - Leandro de Itaquera
4h - Pérola Negra

28 de fevereiro (segunda- 
feira):
20h - Brinco da Marquesa
20h50 - Camisa 12
21h40 - Uirapuru da Mooca
22h30 - Primeira da Cidade Líder
23h20 - Unidos de Santa Bárbara
0h10 - Torcida Jovem
1h - Nenê de Vila Matilde
1h50 - Unidos do Peruche
2h40 - Imperador do Ipiranga
3h30 - Amizade Zona Leste
4h20 - Tradição Albertinense
5h10 - Dom Bosco de Itaquera
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Expectativa para o Carnaval 2022 é grande, podendo reunir cerca de 
15 milhões de pessoas nos diferentes eventos programados para a data

Paróquia de São Sebastião prepara 
programação para celebrar seu 
centenário em janeiro de 2022

Na organização desses even-
tos, Padre Luiz Claudio Vieira, 
responsável pela administra-
ção da paróquia há cerca de 3 
anos, destaca a importância 
histórica da igreja para a re-
gião. Construída inicialmen-
te como uma capela, foi eleva-
da à condição de Paróquia em 
15 de agosto 1950, pelo então 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
de São Paulo, Dom Paulo Rolin 
Loureiro. Antes disso, o bairro 
contava com a Paróquia Nossa 
Senhora da Anunciação, loca-
lizada na Rua Maria Cândida, 
507. “Consta que dona Maria 
Cândida (esposa de sr. Guilher-
me Praum) levou a paróquia 
para essa área mais elevada, 
onde residiam as pessoas de me-
lhor condição financeira”, re-
lata Padre Luiz Cláudio desta-
cando que, por muito tempo, os 
arredores da Paróquia de São 
Sebastião foram ocupados por 
moradias precárias. Com o tem-
po, a região foi se desenvolven-
do. “Hoje, outra transforma-
ção acontece nessa região, com 
a construção de novas torres 
residenciais”, diz Padre Luiz 
Claudio Vieira. Diante dessa 
nova transformação em anda-
mento no bairro, ele destaca a 
importância de preservar a his-
tória do bairro. “Estamos aqui 
e fazemos parte da história des-
sa região”.

Além da segunda edição do 
livro “De São Sebastião à Vila 
Guilherme...”, prevista para o 
próximo dia 15 de janeiro, as 

comemorações incluem a pro-
dução de um documentário res-
gatando a rica história de Vila 
Guilherme. “Vamos comemo-
rar o passado, o presente e pen-
sar no futuro”. O documentário 
tem sua apresentação prevista 
para 16 de janeiro na Casa de 
Cultura Vila Guilherme (situa-
da na Praça Oscar). Já, a cele-
bração religiosa que marcará o 

centenário, deve acontecer em 
20 de janeiro, a partir das 19 
horas, com Bispo Dom Odilo 
Sherer.

A Paróquia de São Sebastião 
de Vila Guilherme fica na Praça 
Stélio Machado Loureiro, 1 - tel: 
(11) 2901-7346, através do qual 
as pessoas interessadas em cola-
borar com as comemorações po-
dem entrar em contato.

Vila Guilherme

Continue doando, 
continue acreditando

0300 047 22 22
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Lojas CEM é a melhor do 
Brasil pela quarta vez

Informe Publicitário  

A rede comercial de móveis e de 
eletrodomésticos Lojas CEM aca-
ba de conquistar, pela quarta vez, 
o Prêmio Valor 1000, como a me-
lhor empresa de varejo do Brasil. 
O ranking, cuidadosamente elabo-
rado pelo jornal Valor Econômico, 
da Globo, classifica as 1000 maio res 
empresas brasileiras de todos os se-
tores econômicos e aponta as cam-
peãs de cada setor, mediante crité-
rios ho mologados pela Faculdade 
de Administração de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas e análises 
da Serasa Experian.

A vitória das Lojas CEM deu-se, 
não pelo seu faturamento ou lucro, 
mas pelo melhor desempenho da 
empresa em todas as áreas. A publi-
cação anual estuda cuidadosamen-
te os balanços apresentados pelas 
empresas, comparando o desempe-
nho das companhias. A edição des-
te ano tem por base os balanços de 
2020, ano do início da pandemia de 
Covid-19. Nessa ocasião, as Lojas 
CEM, que ainda não vendem pela 
internet, permaneceram por cerca 
de 70 dias com todas as suas filiais 
fechadas em razão das medidas de 
combate ao Coronavírus.

Mesmo assim, a rede manteve 
todos os seus mais de 11 mil funcio-
nários empregados, continuou pa-
gando a todos (inclusive seus forne-
cedores) rigorosamente em dia, deu 
tranquilidade aos clientes, abolindo 
os juros sobre as prestações vencidas 
no período de fechamento das lojas 
e seguiu ampliando seu Centro de 
Distribuição, construindo e inaugu-
rando novas filiais. Com essas medi-
das, que bem demonstram a força da 
empresa, as Lojas CEM mantiveram 
índices de faturamento e de renta-
bilidade equivalentes ao do ano an-
terior e garantiram mais uma vez a 
conquista do prêmio, que já tinham 
vencido por três vezes em anos ante-
riores: em 2005, 2012 e 2013.

Em 2021, as Lojas CEM conti-
nuam crescendo ainda mais, inau-
gurando novas filiais. A empre-
sa, que está finalizando as obras de 
seu Depósito 2, recentemente abriu 

duas filiais na cidade de Campinas e 
inaugurou sua segunda loja na cida-
de de Limeira. No próximo dia 25, a 
rede inaugura mais uma filial no Rio 
de Janeiro, no município de Miguel 
Pereira, com a presença do governa-
dor do Estado, sr. Cláudio Castro.

Em cada cidade onde se insta-
lam, as Lojas CEM geram cerca de 
40 empregos diretos, contribuem 
com o desenvolvimento elevando 
a arrecadação de impostos, forta-
lecem o comércio local e oferecem 
novas opções de consumo à popu-
lação. Além dos preços baixos, o 
crediário é próprio, pelo tradicio-
nal “Carnezinho”, feito e aprova-
do nas filiais da rede, sem taxas de 
abertura de crédito, emissão de bo-
letos ou anuidade.

Critérios do Prêmio Valor 1000

Para definir as empresas cam-
peãs de cada um dos 26 setores da 
economia, foram analisados oito cri-
térios: Receita Lí quida, Margem 
Ebitda, Renta bilidade, Margem da 
Atividade, Liquidez Corrente, Giro 
do Ativo, Cobertura de Juros e Cres-
cimento Sustentável.

Veja, abaixo, a classificação final 
do setor de Comércio Varejista, con-
siderando a pontuação obtida pelas 
empresas nos oito critérios. Alguns 
dos grandes varejistas, como Casas 
Bahia, por exemplo, não aparecem 
entre os dez primeiros.

O Centro Administrativo e de Distribuição das Lojas CEM: 
dois depósitos com 116.600 m² cada um

CLASSIFICAÇÃO FINAL COMÉRCIO VAREJISTA

Lojas CEM ...................................................38,0 pontos
Assaí .............................................................35,0 pontos
Lojas Koerich .............................................31,0 pontos
Havan ...........................................................28,5 pontos
Grupo Carrefour Brasil ...........................28,0 pontos
Casa Granado ............................................23,0 pontos
GPA ...............................................................22,5 pontos
Lojas Colombo ..........................................17,5 pontos
Magazine Luiza .........................................17,5 pontos
Lojas Renner ..............................................17,0 pontos
Média das 10 primeiras .........................25,8 pontos

Fonte: Valor 1000 – Edição 2021 (Valor Econômico – Setembro 2021).

Lojas CEM
Avenida Tucuruvi, 330 - Tucuruvi

Rua Cel. Valdredo de Campos, 10 - Tremembé


