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Sítio dos Morrinhos está
entre as casas de taipas
preservadas na cidade
O Sítio dos Morrinhos, localizado
no bairro Jardim São Bento, é uma
das preciosidades paulistas que muita
gente ainda não conhece. Localizado
na Rua Santo Anselmo, o Sítio dos
Morrinhos abriga uma das seis casas
de taipas da cidade, fazendo parte do
circuito histórico de São Paulo.
As demais casas de taipas são: a
Casa do Bandeirante; Casa do Ser
tanista; Casa do Tatuapé; Sítio Mirim;
e a Casa do Sítio da Ressaca, todas compondo o chamado Museu da Cidade.
Todas essas edificações são chamadas
Casas Bandeiristas, uma vez que pertencem a essa geração de arquitetura rural que faz parte da história da

cidade. No caso do Sítio dos Morrinhos,
a restauração aconteceu no período entre 1984 e 2000 e, desde então, é aberto à visitação.
Além da beleza externa da edificação, construída no século 18, o local também abriga o Centro de Ar
queologia de São Paulo, que reúne em
seu acervo materiais provenientes
das escavações e pesquisas arqueológicas realizadas pelo Departamento
de Patrimônio Histórico (DPH). Ane
xas à casa sede, há construções anexas do século 19 e outras do início do
século 20. Tudo isso inserido numa
área verde composta por árvores frutíferas e ornamentais.

Unidade Santana Bom Prato ainda
não tem data para nova unidade
Foto: AGZN

Refeições do Bom Prato são entregues na Praça Margarida
de Albuquerque Gimenez, em Santana

A unidade do restaurante
Bom Prato de Santana, localizada na Rua Dr. Zuquim, está
fechada desde fevereiro deste ano. Desde então, as refeições são entregues na Praça
Margarida de Albuquerque
Gimenez, no final da Avenida
Cruzeiro do Sul.
De acordo com a Secretaria
de Desenvolvimento Social do
Estado, um novo imóvel já foi
escolhido para a instalação da
unidade, mas ainda não foi
divulgado o endereço ou sua
previsão de reabertura. Até lá,
as refeições continuam sendo
entregues na praça, onde muitas pessoas improvisam a acomodação para se alimentar.
Além do acesso às refeições nesse local, de segunda a
sexta-feira a partir das 10h30,

a secretaria indica como alternativa mais próxima a
unidade Tucuruvi, localizada
na Avenida Nova Cantareira,
2.099. Ainda segundo a secretaria, o Programa conta com
um monitoramento de demanda e não recebeu reclamações dos consumidores a
respeito da quantidade de refeições disponíveis.
Até dia 31 de dezembro
deste ano, o Governo do Es
ta
do de São Paulo continua
entregando refeições gratuitas a moradores em situação
de rua, devidamente identificados com os cartões de gratuidade providenciados pelas
prefeituras. Fora dessas condições, as refeições custam R$
1,00 almoço ou jantar e 0,50
centavos o café da manhã.
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Sítio dos Morrinhos é um patrimônio histórico da cidade localizado na ZN

Após um breve período fechado
para organização de seu acerco, o local
será reaberto á visitação no próximo
dia 20/6. O horário de funcionamento
voltará a ser de terça a sexta-feira, das
10 às 16 horas; e de sábados, domingos

e feriados, das 10 às 17 horas. O Sítio
Morrinhos também oferece visitas e
serviço educativo. Para agendamento
de grupos, basta contatar: educativo
museudacidade@gmail.com.
Leia mais na página 5

Obras da Linha 6-Laranja avançam
na futura Estação Brasilândia
As obras da Linha 6-La
ranja do Metrô, que irá ligar a região de Brasilândia à
Estação São Joaquim, avançam em três importantes
pontos de seu trajeto. Na futura Estação Brasilândia, a
3ª fase de concretagem deve
ser finalizada até às 18 horas desta quarta-feira (14),
enquanto nas estações SescPompeia e PUC-Cardoso
de Almeida, essa fase deve
ter início no mesmo dia. De
acordo com a concessionária,
o entorno dessas obras, estará devidamente sinalizado.
Quem precisar de informações mais especificas sobre as obras 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.
Para quem prefere o atendimento presencial, a Central
de Relacionamento tem duas
unidades: Rua Cardoso de
Almeida, 920, e na futura
Estação João Paulo I - Praça
Pastor Enoque Barbosa Me
drado. O atendimento presencial funciona de segunda a
sábado, das 7 às 17 horas.

Foto: Divulgação

Obras da futura Estação Brasilândia do Metrô

A Linha 6-Laranja terá
15 km de extensão e 15 estações, ligando o bairro da
Brasilândia, à Estação São
Joaquim, reduzindo para 23
minutos um trajeto que demora em média, uma hora e
meia atualmente. A expectativa é de que a linha transporte cerca de 630 mil passageiros por dia. Construída
a partir de uma parceria
público-priva
da (PPP) do
Go
verno do Es
ta
do de São
Paulo com a Concessionária
Linha Universidade, a Linha
6-Laranja será operada pela
Linha Uni por 19 anos.

CURSO PARA
CUIDADORES
DE IDOSOS
100 HORAS • TEORIA E PRÁTICA
APOSTILA, CERTIFICADO E
ENCAMINHAMENTO PARA EMPREGO

Turmas pela manhã: 8 às 12h
segunda, quarta e sexta
Turmas pela tarde: 13 às 17h
segunda, quarta e sexta
Turmas aos sábados: 8 às 17h
com 1 hora de intervalo
www.mscosta.com.br
mscostaenfermeiro@gmail.com
mscdigital.mkt@gmail.com
(11)
(11)

93226-3752
96155-6014
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