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NÃO JOGUE ESTE JORNAL NA RUA. PRESERVE O MEIO AMBIENTE.

O prazer de morar em uma casa de vila

S 
anto Amaro surgiu em meados de 1.556 em uma 
aldeia de índios que era catequizada por padres 
jesuítas. Seu povoamento se iniciou com a cons-

trução de uma capela com a imagem de Santo Amaro, 
promovida pelo padre José de Anchieta. A partir daí, 
a aldeia passou a se chamar Santo Amaro. Em 1.832, 
Santo Amaro tornou-se um município independente. 
A inauguração do Aeroporto de Congonhas, em 1934, 
motivou a reintegração da região à capital a partir do 
ano seguinte.
Um dos seus destaques é o forte comércio local, o mais 
importante da zona Sul. A variedade de opções para 
os consumidores é muito grande, e inclui empreendi-
mentos como o Shopping Boa Vista, hipermercados, 
hospitais, estações de Metrô, boas padarias, uma infi-
nidade de agências bancárias, escolas e universidades 
de prestígio, bares, restaurantes e o tradicional Mercado 
Municipal de Santo Amaro.
O acesso fácil a vários shoppings da região, como o 
Boa Vista, o Interlagos e o Market Place, garantem à 
população uma variedade de lojas, boa gastronomia e 
muitas opções de lazer. Também ficam próximo dois 
parques charmosos e com muito verde: Parque Severo 
Gomes e Parque do Cordeiro. Ambos oferecem atra-
ções para as crianças, muito verde e bom espaço para 
a prática esportiva.

O bairro concentra inúmeros condomínios e apar-
tamentos de alto padrão. Este público exigente 
que escolhe Santo Amaro para viver encontra 
uma localização privilegiada - o local tem 
fácil acesso, por exemplo, às regiões da 
Berrini e da Faria Lima, que concen-
tram grande número de sedes de em-
presas. O acesso fácil ao Aeroporto 
de Congonhas também traz mais 
qualidade de vida aos moradores.
A região é cortada por grandes 
avenidas, que facilitam a mobili-
dade dos moradores, como 
Washington Luiz, Nossa 
Senhora do Sabará, In-
terlagos, João Dias, 
Vereador José Di-
niz e Santo Ama-
ro. A localidade 
também é vizi-
nha de bairros 
charmosos, como 
Alto da Boa Vista, 
Chácara Santo An-
tônio, Chácara Flora e 
Jardim Marajoara.
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Art. 1º § 2º do art. 26 da Lei nº 

14.517 de 16 de outubro de 2007 

passa a vigorar com a seguinte re-

dação: “Art. 26... § 2º considerando 

o dispositivo no inciso IX do Art. 5º 

da Constituição Federal, excetua-se 

da vedação estabelecida no “caput” 

deste artigo a distribuição gratuita 

de jornais e periódicos que se en-

quadrem na Lei Federal nº 5.250 de 

9 de fevereiro de 1967.

Observação: O presente jornal 

está devidamente registrado, em 

conformidade com a Lei Federal 

5.250/1967, sendo então, perfei-

tamente legal e autorizada a sua 

distribuição. Constituição Federal, 

Art. 5º, IX e Art. 220, § 6º.  “Art. 5º (...) 

IX – É livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de 

comunicação independentemente 

de censura ou licença”. “Art. 220. 

A manifestação do pensamento, a 

criação, a expressão e a informa-

ção, sob qualquer forma, processo 

ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observando o disposto 

nesta Constituição. (...) § 6º - A 

publicação de veículo impresso de 

comunicação independe de licença 

de autoridade”.
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A G4P Comunicação é responsável 

pela produção desse editorial. A dis-
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contratante, já que todos os exem-
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a ele ou à empresa de distribuição 

contratada pelo mesmo e indicada 

no expediente, com razão social e 

CNPJ destacados.
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M orar em uma casa de vila 
ou condomínio fechado 
é tudo de bom! Esse tipo 

de residência tem uma procu-
ra muito grande no mercado 
imobiliário e, por isso mesmo, 
oferece boa valorização na hora 
da revenda. E por que esse tipo 
de moradia é tão disputado 
hoje em dia? A segurança, sem 
dúvida, é um dos pontos mais 
importantes.
Quem mora em casa de vila, por 
exemplo, conta com muito mais 
segurança do que uma casa 
convencional na rua. Para se ter 
ideia, algumas vilas mais sofisti-
cadas, hoje em dia, contam até 
com cancela com porteiro 24 

COMPORTAMENTO

NOVO PARQUE MINHOCÃO

horas. A segurança também é 
o ponto forte dos condomínios 
fechados: as portarias possuem 
guaritas que controlam a entra-
da e saída de todas as pessoas.
Em geral instaladas em ruas 
bem curtas, sem saída, as vi-
las reúnem poucas casas e a 
tendência é dos vizinhos se 
conhecerem e tornarem-se 
amigos, compartilhando bons 
momentos juntos – o que tam-
bém acontece com os vizinhos 
de condomínios fechados.
Nas casas de vila e também 
nos condomínios fechados, a 
rua passa a ser um espaço de 
lazer divertido, livre de trânsi-
to e outras ameaças. Por isso, 

especialmente para as crianças, 
esse tipo de moradia lembra as 
casas de antigamente, quando 
as crianças saíam para as ruas 
para brincar com os vizinhos em 
segurança e sem pressa.
Tem também todo o charme de 
viver numa casa de vila ou con-
domínio. São espaços sempre 
muito limpos, sem lixo pela cal-
çada ou rua. Mesmo no interior, 
as casas de vila e condomínio, 
pelo seu estilo mais despojado, 
incentivam seus moradores a 
criar uma decoração mais rús-
tica, com mais plantas e muito 
charme. Morar em casa de vila 
ou condomínio é ter mais qua-
lidade de vida!

A Prefeitura vai implantar o primeiro trecho 
do Parque Minhocão, no Elevado Presi-
dente João Goulart. A ação será dividida 

em três etapas, com implantação de obras 
de acessibilidade, segurança e parque linear. 
Com um custo estimado de R$ 38 milhões, 
a previsão de entrega é dezembro de 2020.
Na primeira fase serão executadas obras de 
segurança e acessibilidade para os usuários. 
Serão instalados acessos em nove pontos de 
todo o elevado, entre elevadores e escadas. 
Além disso, a Prefeitura também vai imple-
mentar estruturas de proteção nas laterais 

BEM-ESTAR

TRATAMENTO DENTÁRIO COM SEDAÇÃO

V
ocê sabia que algumas pessoas têm 
verdadeiro pânico de dentista?  O nome 
disso é odontofobia. Como a odon-

tologia envolve tratamentos dolorosos e 
desconfortáveis, é normal que o pensamen-
to de ir ao dentista traga uma reação um 
pouco negativa nas pessoas. Mesmo com 
a necessidade de anestesia, muitas pessoas 
ainda sentem um medo exagerado, pois na 
realidade o medo delas está relacionado às 
agulhas. Muitas vezes, esse medo é baseado 

em experiências negativas já ocorridas no 
passado.
Para atender este perfil de paciente, funcio-
na pertinho de Santo Amaro a Clínica Fast 
Odonto, dirigida pela Cirurgiã-Dentista Dra. 
Valeska Roverso Correa. Ela é especialista em 
atendimento dentário com sedação. Com 
25 anos de experiência na Odontologia e 
profundos conhecimentos em Farmacologia, 
Medicina e Psicologia, a Dra. Valeska de-
senvolveu um método inovador de atender 
pacientes que têm pânico de dentista.
Cada paciente, antes do tratamento, passa 
por uma entrevista na qual a Dra. Valeska 
avalia seu perfil psicológico e tenta entender 
a origem do seu pânico pelo tratamento 
dentário, considerando os problemas emo-
cionais envolvidos. A partir daí, a profis-
sional define o medicamento para sedação 
adequado. O efeito dessa medicação dura 

cerca de quatro horas. A maioria dos pa-
cientes acaba adormecendo com o remédio, 
enquanto outros permanecem acordados, 
mas em um estado de inconsciência, no qual 
não sentem dor e ainda perdem a ansie-
dade que inviabiliza o tratamento dentário 
convencional. 
Num tempo que varia de duas a três ho-
ras, ela realiza todos os procedimentos e 
tratamentos necessários – incluindo extra-
ções, implantes e implantação de facetas 
de porcelana, por exemplo. O cliente sai do 
consultório com a boca nova, sem lembrar 
de nada, e por um custo muito acessível. O 
serviço de sedação do cliente custa menos 
de um terço do que o método tradicional 
encontrado em outras clínicas, que utilizam 
o óxido nitroso na forma gasosa para sedar 
os pacientes. Para mais informações, acesse 
www.fimdopanicodedentista.com.

ALIMENTOS QUE DÃO ENERGIA 
GASTRONOMIA

N
ão são raras as ocasiões 
em que é necessário ficar 
acordado até mais tarde, 

trabalhar aos finais de semana, 
levantar bem cedo. Nessas ho-
ras, busca-se por maneiras de re-
duzir o cansaço e o sono, como 
xícaras de café, pílulas de guara-
ná ou bebidas enérgicas. Porém, 
o segredo para deixar o cansaço 
longe é uma alimentação balan-
ceada e a prática de exercícios 
físicos. Além disso, é possível 
incorporar na dieta alguns ali-
mentos-chave para estimular o 
corpo e a mente. Confira:
Chocolate -  O produto possui 
três ingredientes estimulantes, 

para garantir a segurança dos frequenta-
dores. A previsão é que até o final de 2019 
essas obras estejam concluídas.
A segunda etapa consiste na implantação de 
900 metros de parque entre a Praça Roose-
velt e o Largo do Arouche. No total estão 
previstos 17.500 m² com jardins, além de 
floreiras e deques, dispostos em módulos 
pré-fabricados. A Prefeitura vai utilizar o 
conceito urbanístico e referências do arqui-
teto Jamie Lerner, com material modulado, 
efêmero, propostas de usos institucionais no 
baixo do viaduto e intervenções que permi-

tem a integração dos espaços.
A Implantação do primeiro trecho do Par-
que Minhocão (900 metros) foi definida em 
razão de sua favorável conexão com outros 
espaços públicos de lazer – Praça Roosevelt, 
Parque Augusta, Largo do Arouche e Praça 
Marechal Deodoro. Alguns países desenvol-
veram projetos com referências semelhantes, 
que permitem a readequação e reinserção de 
espaços a partir de intervenções urbanísticas, 
entre eles   alguns bem conhecidos, como o 
High Line, de Nova York, e a Coulléze Verte 
René-Dumont, em Paris.

MORAR COM MAIS 
QUALIDADE DE VIDA

o açúcar, a cafeína e a teobro-
mina. O açúcar vira glicose, ali-
mento para o cérebro, e a ca-
feína e a teobromina causam 
sensação de revigoramento. O 
carboidrato do chocolate es-

timula a liberação de neuro-
transmissoras que proporcio-
nam bem-estar, bom humor e 
felicidade.
Açaí - Com uma alta quantida-
de antioxidantes e carboidratos, 

especialmente por conta do xa-
rope, o preparado de açaí dá 
energia, e pode ser uma boa 
opção na praia ou na prática 
de esportes.
Banana - O magnésio e os açu-
cares naturais fazem com que a 
banana seja uma boa fonte de 
energia. Acompanhe com aveia 
e canela para um lanche mais 
reforçado.
Castanha, nozes e amêndoas - 
As oleaginosas são boas fontes 
de vitamina E, minerais e prote-
ína, consideradas estimuladores 
do funcionamento da mente. 
São ricas em gordura e forne-
cem bastante energia, numa 

forma gostosa e conveniente.
Ovo - Por ser rico em proteína, 
vitaminas e colina, contribui 
para a disposição, memória e 
concentração. Isso acontece 
porque a substancia melhora 
a formação dos neurônios e 
a proteína ajuda o corpo e a 
mente a terem mais disposição.




