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Dia dos Pais no Tietê 
Plaza Shopping 
Em um ano repleto de ressignificações, prepare-se 
para garantir os presentes para essa data especial. 
Na página 03.

Canja de galinha para 
esquentar os dias frios
Veja na página 02.

Prefeitura 
selecionará 
entidade para 
gerir coworking

A Prefeitura está 

com edital aberto para 

seleção da nova entidade 

gestora do Teia Parelhei-

ros, coworking público 

localizado no extremo sul 

da cidade. 

O espaço foi ins-

talado pela Ade Sampa, 

agência vinculada à Se-

cretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econô-

mico e Trabalho, em par-

ceria com o Projeto Ligue 

os Pontos, e oferece aos 

agricultores e empreen-

dedores da cidade ações 

de empreendedorismo, 

mentorias e toda a estru-

tura física de um escritó-

rio compartilhado. 

Podem se candida-

tar pessoas jurídicas, as-

sociações, organizações 

da sociedade civil ou em-

presas, que atuem com o 

desenvolvimento de qua-

lificação e atividade em-

preendedoras na região.

Os interessados po-

dem encaminhar propos-

tas até 17 de agosto pelo 

link: www.bit.ly/gestao-

teiaparelheiros

Fonte: Prefeitura de SP

Seguindo a comemoração dos 20 
anos de carreira, Wanessa Camargo 
lança “DNA” em documentário
Wanessa programou diversas ações para festejar esse marco que contará com conteúdos inéditos, entre singles, 
EPs, releituras de músicas, lives, minidocumentários e outros materiais exclusivos. Saiba mais na página 02.
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O B R A S  I N I C I A D A S  -  V E J A  D O  N O S S O  M I R A N T E 

Incorporadora Responsável: Mac Texas Empreendimentos Imobiliários Ltda., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 - 17º Andar - Conjunto E-173, São Paulo - SP. 
Memorial de Incorporação registrado sob o nº R-4, na matrícula nº 157.534, do 16º Oficial de Registro de Imóveis da Capital em 06/03/2019. Creci Access 
21.164-J. A gestão esportiva e recreação Club & Play será implantada pelo condomínio com a instalação da 2 fase do.condomínio, de conformidade com 
o Memorial de Incorporação e Minuta da Futura Convenção do Condomínio do Empreendimento Conviva Parque São Domingos. As atividades da Gestão 
Esportiva e Recreação serão sugeridas pelo Condomínio de acordo com as áreas disponíveis e sua demanda, sujeita a alterações. * Referente a unidade 
109 - Torre 01 - 59,63 M2 - R$ 391.000,00. Tabela de Julho/2020.

RUA PROF. JOSÉ MARIA CALAZANS NOGUEIRA, 232
VISITE O APARTAMENTO DECORADO:

3817.0029  |  CONVIVAMAC.COM.BR

Realização e Construção

R$391MIL*
A PARTIR  DE 

CONDOMÍNIO ENTREGUE COM PROGRAMA
DE ATIVIDADES PARA TODAS AS IDADES:*Club&Play

L A Z E R  E X C L U S I V O

FOTO DO DECORADO

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PORTARIA

MORE COM MAIS LAZER E ATIVIDADES, 

OBRAS INICIADAS – VENHA VER DE PERTO NO MIRANTE DO CONVIVA

FOTO DE JULHO 2020

Home office 
com estilo: 
dicas de looks
Estilista Nathalie Serafin 
traz dicas de como se vestir 
no home office, onde o 
conforto é essencial, mas 
sem necessariamente ter 
cara de pijama. 
Página 03.
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Comemorando 
oficialmente vinte anos 
de carreira no dia 11 
de outubro de 2020, 
Wanessa programou 
diversas ações para 
festejar esse grandioso 
marco que contará com 
conteúdos inéditos, 
entre singles, EPs, 
releituras de músicas, 
lives, minidocumentários 
e outros materiais 
exclusivos.
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28 anos de experiência
Dúvidas, críticas e sugestões:

contato@vivacidadenews.com.br
www.vivacidadenews.com.br  

Fone: (11) 3167-3757

EXPEDIENTE

#eujogolimpocomacidade
Uma campanha do Jornal Viva Cidade

Entre as cidades brasileiras, São Paulo 

é a que mais produz lixo. Para se ter 

uma ideia, são 56 mil toneladas geradas 

todos os dias. Cada paulistano é respon-

sável por gerar, em média, 1,4 kg de lixo 

todo dia e disso, 400 g são dispensados 

em vias públicas. Tem mais: uma em cada 

três pessoas no país não faz ideia de onde 

vai parar todo o lixo que produz.

 Por isso, lembre-se: embalagem de 

bala, de chiclete ou de chocolate, guarda-

napo, lata de refrigerante, copo descar-

tável e resto de alimentos não devem ser 

descartados nas ruas.  Uma cidade limpa 

é você quem faz. Abrace com a gente a 

causa e jogue limpo você também!

Zona Sul: Parque Burle Marx reúne belezas 

Um dos parques mais bonitos e em-

blemáticos de São Paulo está na 

Zona Sul. O parque Burle Marx, criado 

pelo renomado arquiteto-paisagista 

Roberto Burle Marx, reúne em um só 

lugar um conjunto artístico e paisagís-

tico composto por uma escultura pai-

nel de alto e baixo relevo; pergolado e 

xadrez; espelhos d´água e um jardim 

de aproximadamente 4 mil m² com 15 

palmeiras imperiais. O conjunto todo 

causa grande admiração por sua har-

monia e beleza.

 A área total do parque é de 138 mil 

m². Neste amplo espaço, o lazer con-

templativo é o ideal! Deitar na grama, 

ler, descansar à sombra de uma árvo-

re, apreciar as cerca de 89 espécies de 

mata atlântica e fazer piqueniques são 

a pedida!

 Devido a sua estrutura, o local não 

é destinado para a prática de esportes 

como cooper, patins, skate e andar de 

bike. Também não e permitido passe-

ar com animais. Em compensação tem 

uma trilha rodeada por árvores mui-

to fácil de percorrer. A sensação é que 

CIDADE

Não guarde tomate 
na geladeira

Aquela gaveta de legumes do refri-

gerador não é o melhor local para 

guardar a tomate. O frio pode alterar 

o DNA da fruta, reduzindo o aroma e 

o sabor. Uma pesquisa publicada pela 

Academia Nacional de Procedimentos 

e Ciências dos Estados Unidos, cer-

tomates cai quando elas são refrige-

radas, reduzindo seu gosto. A verdade 

é que guardar na geladeira retarda o 

processo de amadurecimento, mas 

deixa a fruta menos saborosa.

CAMPANHA CIDADE LIMPA
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ano para sair do aluguel 

O principal incentivo é a forte queda da taxa básica de ju-

ros da economia, a Selic. Página 2.

cidade sem lixo na rua
Uma cidade mais limpa é você quem faz! Veja 
na página 4.

Parque Burle Marx, na Zona Sul
Um dos parques mais bonitos da cidade, é ideal para deitar na grama, contemplar a natureza e apreciar a mata 

atlântica do local que tem 138 mil m². Mais informações na página 4.

Os cuidados com a pele e 
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ALIMENTAÇÃO

Foto: Reprodução

você está fora de São Paulo, já que não 

enxerga nenhum prédio e nem ouve o 

barulho dos carros. Os caminhos cir-

cundam o lago e é uma verdadeira ex-

periência sensorial onde você ouve o 

canto dos pássaros, o ar é mais puro e a 

 Além da natureza e das belezas 

arquitetônicas, um programa que acon-

tece regularmente no parque são os fes-

-

na na área para piquenique. Food trucks 

famílias. O parque possui mesinhas com 

bancos feitos de reaproveitamento de 

troncos, tornando-se perfeito para um 

Serviço:
Parque Burle Marx

Onde: Av. Dona Helena Pereira de Mo-

raes, 200 - Vila Andrade

Funcionamento: Todos os dias, das 7h 

às 19h | Entrada gratuita

Tel.: (11) 3746-7631



 

02 03

28 anos de experiência
Dúvidas, críticas e sugestões:

contato@vivacidadenews.com.br
www.vivacidadenews.com.br  

Fone: (11) 3167-3757

EXPEDIENTE

#eujogolimpocomacidade
Uma campanha do Jornal Viva Cidade

EDUCAÇÃO

Cruzeiro do Sul Educacional oferece 
cursos online gratuitos

A Cruzeiro do Sul Educacional, 

por meio de sua marca que é re-

ferência em educação a distância, a 

Cruzeiro do Sul Virtual, disponibiliza 

diversos cursos online gratuitos que 

contemplam diversas áreas de atua-

ção, eles são ideais para quem deseja 

aprender novas habilidades e atuali-

zar o currículo.

Todos os cursos estão disponí-

veis em uma plataforma digital da 

Cruzeiro do Sul Virtual, que conta 

com videoaulas e material de apoio, 

desenvolvidos por seus professores. 

“Disseminar informação e conheci-

mento com as pessoas nesse momen-

to tão delicado de incertezas, será 

essencial para reduzir os impactos 

quando tudo voltar ao normal”, afir-

ma Carlos Fernando.

Serviço: 
www.cruzeirodosulvirtual.com.br/

cursos-gratuitos

Aprenda a fazer uma canja de galinha nutritiva
Ingredientes:
• meia colher (sopa) de óleo 

• 1 dente de alho amassado 

• 1 cebola picada 

• meia xícara (chá) de alho-poró 

• 300 g de peito de frango 

• 2 tomates sem pele e sem semente, 

picados 

• 3 tabletes de MAGGI Caldo de Galinha 

• 2 cenouras raladas 

• 1 abobrinha ralada 

• 1 batata picada 

• 1 xícara (chá) de quinoa mista 

• 2 colheres (sopa) de salsa picada 

Modo de preparo:
 Em uma panela, aqueça o óleo 

e doure o alho, a cebola e o alho-poró. 

Acrescente o peito de frango e doure 

bem, dos dois lados. Coloque os toma-

tes e deixe cozinhar até que os toma-

tes comecem a desmanchar. Adicione 

um litro e meio de água, os tabletes de 

MAGGI Caldo de Galinha, a cenoura, a 

abobrinha e a batata. 

 Deixe cozinhar por cerca de 30 

minutos. Junte a quinoa e deixe no 

fogo baixo, por cerca de 15 minutos ou 

até que esteja cozida. Retire o peito de 

frango, espere esfriar um pouco e des-

fie-o. Volte o frango desfiado à panela e 

sirva a canja polvilhada com a salsa. 

Fonte: Nestlé

RECEITA

Estilista traz dicas de como se vestir de forma 
elegante e confortável no home office
O home office tornou-se uma reali-

dade. Com a pandemia, cada vez 

mais os escritórios e pessoas precisa-

ram aprender a trabalhar de casa, enca-

rando reuniões por internet e toda uma 

rotina que, apesar de diferenciada, tor-

na-se cotidiana. Nesse cenário, diversas 

dúvidas de como se vestir ou se arru-

mar para esse momento do trabalho 

surgem – afinal, é mesmo importante 

tirar o pijama no home office?

“Saber fazer a escolha certa de 

roupa pode ajudar a ter um dia produ-

tivo. Acredito que, mesmo estando em 

casa, tirar o pijama e colocar uma ou-

tra roupa ajuda, de uma certa forma, a 

iniciar o dia e estipular, mesmo que no 

psicológico, que é hora de trabalhar”, 

opina a estilista Nathalie Serafin, CEO 

do marketplace Thirty Seven Trend.

Confira algumas sugestões de 

looks com as peças da marca Mu-

dha. Todas de tecido natural e vega-

no, conferem conforto e estilo para o 

home office.

www.thirtyseventrend.com

Campanha: “Eu 
jogo limpo com 
a cidade”
A coleta seletiva é o primeiro e o 

mais importante passo para fa-

zer com que vários tipos de resíduos 

sigam seu caminho para reciclagem 

ou destinação final ambientalmente 

correta, pois o resíduo separado cor-

retamente deixa de ser lixo.

O Jornal Viva Cidade News 

apoia essa ideia e lançou a campanha 
“Eu jogo limpo com a cidade”.

#eujogolimpocomacidade
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MEIO AMBIENTE

O Dia dos Pais está se aproximan-

do e a comemoração da data vai contar 

com um apoio de criatividade na hora 

de presentear. Os visitantes do Tietê 

Plaza Shopping poderão acompanhar 

as vitrines e manequins com dicas de 

produtos dos lojistas. Durante o pas-

seio, os clientes poderão se inspirar nas 

churrasqueiras, games, itens esporti-

vos, serviços e muito mais. Tudo para 

presentear as pessoas queridas de um 

jeito diferente.

Os clientes do ON Stores não fica-

rão de fora das oportunidades. O Tietê 

Plaza terá descontos exclusivos para 

aqueles que adquirirem produtos e ser-

viços na loja online do shopping.

Para retirar as compras, os clien-

tes também podem utilizar o sistema 

de Drive-Thru que está sendo ofereci-

do pelo Shopping, tornando a compra 

mais prática e segura, diante das restri-

ções atuais em função da pandemia da 

Covid-19. Todos os produtos são devi-

damente higienizados e entregues por 

profissionais preparados e protegidos, 

sem que o cliente precise sair do carro.

NOTÍCIAS
Dia dos pais: Tietê Plaza Shopping apresenta opções para garantir o presente

MODA

Dando continuidade às come-

morações de seus 20 anos de 

carreira, Wanessa Camargo lança 

mais um episódio da sua série 

documental “W.DOC”, neste será 

mostrado os bastidores do álbum 

de estreia mais esperados, “DNA”.

Lançado em agosto de 2011, 

“DNA” veio com 12 faixas em in-

glês, que passaram pelo dubstep, 

house e outras vertentes eletrô-

nicas. Na época, com 28 anos e 

grávida de seu primeiro filho, Wa-

nessa caminhava para sua car-

reira de sucesso atual, trazendo 

consigo a parceria musical do ra-

pper internacional, Ja Rule, no hit 

“Fly”, sendo um divisor de águas e 

abrindo espaço para olhos na mí-

dia do mundo inteiro.

Com influências latinas, do 

funk e do samba, ‘DNA’ não de-

cepcionou. Wanessa cantou em 

um inglês perfeito e teve sua pro-

dução impecável. O início do ál-

bum foi marcado pela faixa-título 

‘DNA’, seguidas por ‘Stuck on Re-

peat’, ‘Murder’, ‘Worth It’, ‘Sticky 

Dough’, ‘Get Loud’, ‘Falling For 

You’, as faixas ‘It’s Over’.

MÚSICA

Wanessa Camargo mostra bastidores do 
celebrado álbum “DNA” em documentário
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Serviço
Tietê Plaza Shopping
Endereço: Avenida Raimundo Pereira 

de Magalhães, 1465 – Jardim Iris

Horário de funcionamento: de 

segunda a domingo, das 16h às 22h 
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