DISTRITAL SUL

Santo Amaro
anos
O CIESP Distrital Sul prestigia as entidades
Santamarenses em comemoração ao:

469º Aniversário de Santo Amaro

De origem indígena e nome de santo,
acolheu a primeira colônia estrangeira do Brasil
com encanto.
Considerado antigamente Município pela sua grandeza,
atualmente é um dos mais importantes bairros da
sua redondeza.
Sua história ecoa há décadas com uma única missão:
reafirmar sua força, importância e tradição.
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Largo Treze - 1

ro - 1936

Largo do Socor

Mensagem:
469 ANOS!
Mais um marco histórico
atingido pela nossa
querida Santo Amaro!
O ano que passou foi difícil,
quase impossível de ser
superado, porém com a nossa
determinação de heroícos
santamarenses conseguimos
vencer as dificuldades.
Saímos do 468º aniversário com a cabeça erguida e a
consciência de dever cumprido!

Santo Amaro, Parabéns!
Leonardo Ugolini
Diretor Titular do CIESP Distrital Sul

Janeiro de 2021.

História de
Como tudo começou
A história da região de Santo Amaro,
na zona sul, é mais antiga que a cidade de
São Paulo e está ligada ao tamanho da
atual cidade. Para entender um pouco
dessa afirmação é preciso mergulhar na
história da formação da cidade e de seus
Brasão
bairros. Logo após a fundação de São Paulo, em 1554, os jesuítas que estavam pelo país foram distribuídos, sob as ordens do Padre Manuel da Nóbrega, na
Capitania de São Vicente em três locais: São Vicente, São
Paulo e Jeribatiba (atual Santo Amaro).

De índios a moradores
Nessas localidades os religiosos
já trabalhavam com a catequese e
educação dos índios e crianças. José
de Anchieta, um dos mais respeitados
jesuítas da época, ao visitar a Aldeia
Mercado Municipal - 1897 de Jeribatiba, percebeu que devido ao
alto número de índios catequizados e
colonos instalados por ali, era possível criar um povoado,
ideia que logo foi aprovada pelos moradores. Assim, foi
erguida uma capela organizada por José de Anchieta, cuja
imagem de Santo Amaro foi doada por João Pais e sua
esposa Susana Rodrigues. No ano de 1686, a região foi elevada à categoria de Freguesia.
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Santa Casa de Santo Amaro - 1936

Santo Amaro
Primeiros imigrantes
Em Santo Amaro, a primeira colônia
estrangeira do Brasil foi fundada. Em
1827, o imperador Pedro I, preocupado
com o povoamento e com as constantes
invasões dos castelhanos ao sul do país,
determinou aos governantes da Província
Comércio Local - 1891
de São Paulo o assentamento de colonos
alemães na região como, por exemplo, os primeiros grupos
começaram a formar famosos pontos da região, como o
Cemitério da Colônia em Parelheiros e o bairro do Alto da
Boa Vista que possui características alemãs até hoje.

Bairro ou Munícípio?
A maior curiosidade da região
aconteceu em 1832, quando a região
se tornou um Município. O fato foi
oficializado no dia 7 de abril de 1833. E
o tamanho dessa nova cidade era
Borba Gato - 1950
imenso. O município abrangia todo o
território que ficava ao sul do Córrego
da Traição, hoje em dia canalizado e parte da Avenida dos
Bandeirantes, estendendo-se até a Serra do Mar. No entanto, após 103 anos, em 22 de fevereiro de 1935, o interventor Armando Sales de Oliveira resolveu anexá-lo à cidade de
São Paulo, tornando-se o maior bairro da redondeza.
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Centro de Santo Amaro - Década de 30

CIESP Distrital Sul
O CIESP Sul é uma entidade civil sem
fins lucrativos fundada em 1928 e suas
ações são baseadas na preservação
dos interesses gerais da Indústria e de
seus associados. Além disso, seus
associados têm à disposição um
conjunto de produtos e serviços.

REPRESENTANTE
Leonardo Ugolini
Diretor Titular

A ENTIDADE
O CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo Distrital Sul, tem o objetivo de fortalecer a atividade industrial, defender os interesses da indústria e atender às necessidades dos
associados. Além de incentivar o relacionamento e gerar oportunidades de negócios entre eles, por meio desta Distrital são
tomadas decisões importantes para a indústria local, estimulando a discussão e reivindicação de melhores condições para o
setor produtivo e para o desenvolvimento da região.
CONTATOS:
(11) 5091-4899 / coordenacao@ciespsul.org.br / www.ciespsul.org.br
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Subprefeitura de Santo Amaro
A ENTIDADE
A Subprefeitura de Santo Amaro é
regida pela Lei nº 13. 999, de 01 de
Agosto de 2002 e uma das 32
prefeituras regionais do município
de São Paulo. É composta por três
distritos, Santo Amaro, Campo Belo
e Campo Grande.
REPRESENTANTE
Janaina de Martini
Subprefeita

A ENTIDADE
Em 7 de abril de 1833, reúne-se o eleitorado paroquial, elegendo 7 vereadores para a constituição do legislativo da cidade de
Santo Amaro, agora sim, desvinculada e autônoma. A partir de
então Santo Amaro adquire as feições de uma cidade vigorosa.
A primeira sede da subprefeitura foi o Paço Cultural Júlio
Guerra, inaugurado em 1928 como sede da Prefeitura Municipal de Santo Amaro. Passou a sede da subprefeitura em 1935,
quando Santo Amaro deixou de ser município.
CONTATOS:
santoamaro@smsub.prefeitura.sp.gov.br | www.prefeitura.sp.gov.br

05

ACSP - Assoc. Comercial de São Paulo
A ACSP - Associação Comercial de
São Paulo Distrital Sul foi fundada
em 1953, há 67 anos. Em 1997, a entidade mudou para um prédio maior por
conta do crescimento de associados,
estando localizada na Avenida Mário
Lopes Leão, nº 406 há 22 anos.

REPRESENTANTE
Antônio Souza
Diretor Superintendente - 2019/2021

A ENTIDADE
Atualmente possui 15 Sedes Distritais espalhadas pela cidade de São
Paulo, sendo a Distrital Sul uma delas. Inúmeras ações ocorreram na
trajetória da Entidade com participação no comércio e na política.
Muitas dessas ações foram realizadas em parceria com outras Entidades como o próprio CIESP Sul, OAB, entre outros. Uma das principais
foi a implantação da linha 5 do Metrô, plano Diretor da Cidade de São
Paulo, através da ACSP Central. Hoje, estamos aproximando os
pequenos e médios empresários e comerciantes da região. Neste
biênio da atual administração houve um aumento de mais de 50% de
novos associados e hoje a distrital conta com mais de 500 associados.

CONTATOS:
(11) 3180-3946/ 3947/ 3948 | www.acsp.com.br
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Ação Comunitária
A ENTIDADE
A Ação Comunitária da Chácara
Santo Antônio é uma Associação
independente de interesse público,
fundada em 03 de Abril de 2000,
localizada atualmente no bairro
de Santo Amaro na Rua Américo
Brasiliense, nº 1827, sala 121.
REPRESENTANTE
Saturnino Olímpio dos Santos
Presidente

A ENTIDADE
Ela teve seu início contando com a liderança da Câmara Americana de Comércio de São Paulo e é formada por empresas,
comércios e condomínios localizados na região, e com a participação de toda comunidade a fim de, em parceria com os orgãos
públicos, contribuir para reduzir a criminalidade em uma área
geográfica determinada. Ela abrange a Roque Petroni Jr, Santo
Amaro, Verbo Divino, Alfredo Egídio de Souza Aranha e Nações
Unidas.
CONTATOS:
(11) 5181 4304 | www.chacarasantoantoniosp.org.br
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ACM Santo Amaro
A ACM Santo Amaro promove
bem-estar, saúde e educação integral
à sociedade, fortalecendo pessoas,
famílias e a comunidade local.
Atualmente a entidade está localizada no bairro de Santo Amaro na
Rua Florenville, nº 280.

A ENTIDADE
Criada em 1844 por George Williams Jr. na Inglaterra, este
movimento já chegou a 119 países e já alcançou 58 milhões de
pessoas. Em mais de um século de atuação a ACM vem desenvolvendo programas e ações que ratificam sua característica
marcante: ser uma parceira das autoridades públicas na tarefa
de lidar com problemas sociais presentes em diversas comunidades. Esta atuação posiciona a Instituição entre as 10 maiores
filantrópicas do Brasil.
CONTATOS:
(11) 5696-9600 | www.acmsaopaulo.org.br/santo-amaro
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AESAS - Assoc. Empresarial Santo Amaro Sul
A ENTIDADE
A Associação Empresarial Santo
Amaro Sul (AESAS) é referência na
relação das pessoas e fortalece a
comunicação entre as empresas e
as instituições. Atualmente, ela
está localizada na R. Eng. George
Corbisier, nº 834 - Jabaquara.
REPRESENTANTE
Fernando Barros
Diretor

A ENTIDADE
A AESAS - Associação Empresarial Santo Amaro Sul é uma
entidade privada que teve sua abertura em 23 de maio de 2016.
Ela se enquadra na realização de atividades de Organizações
Associativas Patronais e Empresariais centradas na representação (diante de órgãos da administração pública e em negociações trabalhistas) e na comunicação (difusão de informações),
cujos interesses dos membros e associados são o desenvolvimento e prosperidade de empresas ou de ramos comerciais
específicos.
CONTATOS:
(11) 5016-5946 | aesas.aesas@gmail.com
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AMCHAM Brasil
A AMCHAM Brasil é uma Câmara
Americana integrando o Brasil inteiro,
rumo a uma nova era de negócios.
Atualmente, ela está localizada na
Rua da Paz, 1431 - Chácara
Santo Antônio.

A ENTIDADE
A AMCHAM vai muito além de uma típica câmara de comércio.
Ela integra empresas brasileiras e internacionais em um
ambiente que extrapola fronteiras na geração de conteúdo,
disponibilizando também um completo e ativo de produtos e
serviços empresariais. Os seus principais objetivos são: geração de conteúdo, facilitação de negócios, aproximação público-privada, assessoria na emissão de visto para os EUA, resolução de conflitos por meios alternativos e locação de espaços.
CONTATOS:
(11) 4688-4102 | www.amcham.com.br
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ASAM - Centro de Apoio ao Jovem
A ENTIDADE
A ASAM - Centro de Apoio ao Jovem
é uma entidade de caráter beneficente
e utilidade pública, apartidária, de
fins não econômico-lucrativos,
realizando atendimentos na área de
assistência social, prestando
serviços e ações de forma gratuita,
continuada, permanente e planejada.
Atualmente, ela está localizada no
bairro de Santo Amaro na Rua
Barão de Duprat, nº 312.

A ENTIDADE
Fundada por empresários voluntários em 1991, a ASAM está complentando 30 anos. Ela atua na transformação social de adolescentes e jovens, promovendo a integração ao mundo do trabalho
por meio dos Programas de Socioaprendizagem e de Estágio
“Atração de Talentos”. O atendimento da ASAM é ofertado aos
adolescentes e jovens entre 15 e 20 anos, em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal, além das famílias que podem participar dos grupos desenvolvidos, visando fortalecer os vínculos
familiares.Desde sua fundação já atendeu mais de 10 mil adolescentes e jovens.
CONTATOS:
(11) 5698-4700 | asam@asam.org.br | www.asam.org.br
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A3 Agência de Imagens e Notícias
A A3 Agência de Imagens e Notícias
presta serviços de cobertura
fotográfica particular ou institucional,
postando diariamente em sua rede
social notícias e informações
relevantes de Santo Amaro,
do país e do mundo.

REPRESENTANTE
Adilson Araújo
Fundador

A ENTIDADE
A A3 Agência de Imagens e Notícias começou com o nome fantasia
de VINILCLUBE FOTOS & IMAGENS, com o intuito de cobertura fotográficas e reportagens diversas. No lançamento da festa Santo Antônio da Chácara, foi criado o Projeto História Viva, no qual, vários
personagens foram entrevistados contando a história da região de
Santo Amaro e Chácara Santo Antônio, criando-se um arquivo vivo
com pessoas que participaram da história de Santo Amaro. O Facebook tem alguns destes registros na página do VINILCLUBE e da A3,
inclusive, registros de áreas que não existem mais, derrubadas pelos
prédios.

CONTATOS:
(11) 98024-9090 | a3agenciadeimagens@gmail.com
www.facebook.com/a3agenciadeimagensenoticias
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Casa de Cultura de Santo Amaro
A ENTIDADE

A Casa de Cultura de Santo Amaro é um
espaço de referência que contribui por intermédio de sua programação e atuação junto à
comunidade para a construção da cidadania
cultural dos moradores da região, localizada
na Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes,
nº 434 em Santo Amaro, onde era antigamente o Mercado Municipal de Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Guilherme Bonfim
Coordenador das Casas de Cultura Manoel
Cardoso de Mendonça e O Paço Cultural
Julio Guerra

A ENTIDADE
Desde sua criação, a Casa de Cultura exerce ação direta e ativa
na vida de seus frequentadores, servindo não apenas como um
local de estímulo cultural, mas também como um pólo agregador da comunidade artística e seu público, proporcionando
maior contato e vivência com um repertório cultural diversificado
e de qualidade. Ela também promove ações no sentido de viabilizar e valorizar a produção cultural local, oferecendo espaço
para que os artistas possam desenvolver, experimentar e apresentar seus trabalhos.
CONTATOS:
(11) 5522-8897 | ccsantoamaro@prefeitura.sp.gov.br
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Catedral de Santo Amaro
A Catedral de Santo Amaro é a igreja
matriz do bairro de Santo Amaro
localizada no Largo 13 de Maio, s/n.
O santuário tem, por trás de seu
levantamento primordial, grande
importância em relação à história e
à identidade do bairro paulista.

REPRESENTANTE
Pe. Rogério Bhering
Pároco

A ENTIDADE
A Catedral de Santo Amaro começou como capela desde 1560.
Foi feita paróquia em 1686. E erigida catedral em 1989 quando
o Papa João Paulo II decidiu criar a Diocese de Santo Amaro,
celebrando seus 30 anos em 2019. Então a pequena igreja foi
elevada a matriz da Catedral, onde são celebrados todos os
eventos diocesanos, abrindo as portas para o bairro de Santo
Amaro e assim passando esse sentido religioso que o bairro
precisa.
CONTATOS:
(11) 5687-5725 | catedralsantoamaro@santoamaro.org.br
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CCM - Centro de Cidadania da Mulher
A ENTIDADE
O CCM - Centro de Cidadania da
Mulher foi fundada em 05 Julho de
2007 com o objetivo prioritário de
qualificação e fortalecimento da
mulher. Atualmente, ele encontra-se
na Praça Salim Farah Maluf, s/n.

REPRESENTANTE
Luciana Santana
Coordenadora

A ENTIDADE
Os Centros de Cidadania da Mulher são espaços de qualificação e formação em cidadania, nos quais mulheres de diferentes
idades, raças e crenças podem se organizar e defender seus
direitos sociais, econômicos e culturais. Nestes espaços, as
mulheres também podem propor e participar de ações e projetos que estimulem a implementação de políticas de igualdade
com o objetivo de potencializar por meio de controle social os
serviços públicos existentes para atender às suas necessidades e de sua comunidade.
CONTATOS:
(11) 5521-6626 | smdhcccmsantoamaro@prefeitura.sp.gov.br
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Centro Cultural de Santo Amaro
O Centro Cultural de Santo Amaro foi
inaugurado em 04 de abril de 1965,
como Biblioteca Pres. Kennedy.
Tem 7 mil m² de área construída,
distribuidos em 7 andares,
localizado na Av. João Dias,
nº 822, Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Antonia Andréa Sousa
Coordenadora Geral

A ENTIDADE
Com uma diversificada programação, desenvolve desde 2017, 26 oficinas artísticas e educativas por ano, palestras, seminários, workshops e
espaços para exposições, espetáculos de música, dança, teatro, lançamento de livros, exibições de cinema, encontro de literatas, mediação de
leitura, projetos sócio artísticos, ações de arte e educação, encontros de
emprendedorismo e convivência criativa. Recebeu o prêmio Desenvolvimento da Revista Idéias da Sul na categoria Empreendedorismo Cultural, prêmio BAOBÁ por fortalecer a arte narrativa no Brasil e o prêmio
Personalidade do Ano pela OAB - 102ª Subseção de Santo Amaro. O
seu lema é: “A cultura em ação é o horizonte sendo ampliado”.

CONTATOS:
(11) 5541-7057 | centroculturalsantoamaro@gmail.com
www.facebook.com/ccsantoamaro/
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Centro Assistencial Lar da Paz
A ENTIDADE
O Centro Assistencial Lar da Paz foi
constituído em 25 de maio de 2003 e
atualmente está localizado na Rua
Chafic Maluf, n° 400, Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Jurandir Ramos Vieira
Presidente

A ENTIDADE
O Lar da Paz ao longo desses anos elegeu os idosos como
público alvo de seus trabalhos por conta do nível de vulnerabilidade da região, porém sempre que possível realiza ações voltadas para outros públicos também. A Entidade proporciona a
entrega de leite para 110 famílias cadastradas, além de capacitar pessoas para o mercado de trabalho no ramo de costura
através da sua Escola de Moda, além de promover feiras mensais de artesanato, ações sociais e bailes para a terceira idade.
CONTATOS:
(11) 5183-3194 | (11) 96085-4372 | clubelardapaz@ig.com.br
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Centro Universitário SENAC
O Centro Universitário SENAC é
uma instituição de ensino que oferece
cursos de graduação, pós-graduação
e extensão universitária nas mais
diversas áreas do conhecimento,
localizado na Av. Eng. Eusébio
Stevaux, 823, Santo Amaro. A sua
missão é educar para o trabalho em
atividades do comércio de bens,
serviços e turismo.

A ENTIDADE
A educação transforma a vida das pessoas, e sabendo disso,
há mais de sete décadas, o Conselho Regional do Comércio
criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC),
referência em educação profissional no país. Ele educa em um
espaço seguro de aprendizagem, onde ideias e perguntas são
sempre bem-vindas aprendendo de forma colaborativa. O seu
objetivo é que a educação de qualidade seja o caminho para as
pessoas atuarem com autonomia e atitude crítica.
CONTATOS:
(11) 5682-7300 | www.sp.senac.br/universitariosantoamaro
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Cetrasa – Centro das Tradições de Santo Amaro
A ENTIDADE
O Cetrasa – Centro das Tradições de
Santo Amaro foi fundado em 24
de junho de 1996 com o objetivo de
preservar as raízes histórico cultural
da região. Atualmente está localizado na Av. Professor Alceu Maynard
de Araújo, nº 32, Santo Amaro.
REPRESENTANTE
José Carlos Bruno
Presidente

A ENTIDADE
O amor por suas raízes e a necessidade de impedir que a história de Santo Amaro se perdessem motivou uma dúzia de jovens
santamarenses a criar o CETRASA. Ao longo de sua existência,
a entidade defende as tradições, o folclore, a cultura, o patrimônio cultural material e imaterial e todas as iniciativas que
tenham por objetivo resgatar a história de Santo Amaro e da sua
gente. Os seus principais destaques são: o movimento pela
emancipação de Santo Amaro, o troféu Botina Amarela e a criação e manutenção do Museu de Santo Amaro.
CONTATOS:
(11) 5642-1609 | cetrasa.museudesantoamaro@gmail.com
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Cond. Parque da Cidade
O Condomínio Parque da Cidade é
um complexo que possui cinco torres
corporativas, uma torre comercial, um
shopping, um hotel e duas torres
residenciais na Av. das Nações Unidas, nº14.401. Vale destacar que por
ser tratar de um grande complexo,
ele possui vários subcondomínios
que possuem administração e
subsíndico próprios.

A ENTIDADE
O Parque da Cidade foi concebido com o propósito de fornecer
um ambiente onde seus condôminos pudessem ter mais qualidade de vida, ou seja, trabalhar, morar e se divertir no mesmo
espaço. Após o término de sua construção em 2021, ele contará
com uma área verde com mais de 20.000m², lago, restaurante,
pistas de cooper, ciclo faixas, restaurantes, feira de orgânicos,
etc. Além disso, possui certificação Aqua, LEED, Green Building
e Neigbor Hood (ND) e fácil acesso a transportes públicos.
CONTATOS:
(11) 5070-9080 | administração@condominioparquedacidade.com.br
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Cond. Quinta da Boa Vista
A ENTIDADE
O Condomínio Quinta da Boa Vista
foi inaugurado em 1972 na Avenida
Santo Amaro, 6.238 - Chácara Santo
Antônio. Ele é cercado por uma grande área verde e muito espaço, além
de ser bem próximo das estações
de metrô Borba Gato e Alto da Boa
Vista, do Shopping Morumbi e da
Universidade Anhembi Morumbi.

A ENTIDADE
O gerenciamento do condomínio perante a comunidade de
moradores e do bairro busca atuar da melhor forma possível,
colaborando e agregando medidas de interesse coletivo do
bairro e das entidades da região. O objetivo é proporcionar uma
convivência melhor e mais colaborativa fazendo a diferença
através de ações que modifiquem a vida daqueles que têm
necessidades a serem supridas.

CONTATOS:
(11) 5182 -9061 | sindicoquintadaboavista@gmail.com
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CONSEG Campo Belo
O CONSEG Campo Belo foi fundado
em 25 de maio de 2004 e está localizado na Rua Demóstenes, nº 407 no
Campo Belo. Trata-se de uma
entidade de apoio à Polícia Estadual
nas relações comunitárias.

REPRESENTANTE
Humberto Bochenek Visone
Presidente

A ENTIDADE
O CONSEG Campo Belo é composto por voluntários que
moram no mesmo bairro e se reunem para discutir, analisar,
planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais.

CONTATOS:
(11) 97628-9026 | consegcb@gmail.com | www.conseg.sp.gov.br
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CONSEG Santo Amaro
A ENTIDADE
O CONSEG Santo Amaro foi instituído
em Agosto de 1993 e está localizado
na R. Padre José de Anchieta, nº 138,
Santo Amaro. Trata-se de uma
entidade de apoio à Polícia
Estadual nas relações
comunitárias.
REPRESENTANTE
Luciana Ramos Vieira
Presidente

A ENTIDADE
O CONSEG Santo Amaro é composto por voluntários que
moram no mesmo bairro e se reunem para discutir, analisar,
planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais.

CONTATOS:
(11) 96085-4372 | consegsantoamaro@gmail.com | www.conseg.sp.gov.br
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Consulado Americano
O Consulado Americano foi fundado
em Santos em 5 de abril de 1830,
começando suas operações em Santo
Amaro em 2004. Seus principais
serviços são: Emissão de vistos e
passaportes para os EUA, Registro
de nascimento no Brasil de filhos de
americanos, Verificação de cidadania, Serviços notariais, Eleição e
Vistos para imigrantes. Atualmente
está localizado na R. Henri Dunant,
nº 500, Chácara Santo Antônio.

A ENTIDADE
Junto com o crescimento da cidade de São Paulo, também
cresce o fortalecimento dos laços econômicos entre o Brasil e
Estados Unidos. Uma representação oficial dos EUA foi aberta
em 3 de julho de 1915 na cidade de São Paulo. Devido à sua
expansão, contratação de novos funcionários e a necessidade
de melhorar o atendimento ao público, o Consulado instalou-se
na zona sul de São Paulo, no distrito de Santo Amaro, abrindo
ao público em 21 de janeiro de 2004.
CONTATOS:
(11) 3250-5000 | (11) 3250-8730
www.br.usembassy.gov/pt/embassy-consulates-pt/saopaulo/
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Direção Preventiva
A ENTIDADE

Apesar de a empresa Berti Direção
Preventiva ter iniciado suas atividades
em 1992, seu Diretor, Sergio Berti, trabalha com Segurança no Trânsito desde
1985, ministrando cursos no autódromo
de Interlagos e palestras para empresas
e órgãos governamentais.

REPRESENTANTE
Sérgio Berti
Diretor

A ENTIDADE
O seu principal objetivo é preservar vidas através da segurança
no trânsito. Inicialmente ministrava aulas de direção defensiva,
mas atualmente, desenvolve um programa de direção preventiva que é uma evolução da direção defensiva, pois além de
trabalhar as técnicas de direção, também atua no comportamento do condutor de forma que ele compreenda que seu comportamento no trânsito é a parte mais importante para lhe trazer
segurança. O principal tema de suas palestras é: acidentes ou
situações evitáveis?
CONTATOS:
(11) 2922-5332 | sergioberti@direcaopreventiva.com.br
www.direcaopreventiva.com.br
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17º Distrito Escoteiro Santo Amaro
O 17º Distrito Escoteiro de Santo Amaro
fundado em 23 de abril de 1952, conta atualmente com 14 Grupos Escoteiros espalhados pela Região, sendo um relevante
movimento de educação juvenil. O escritório regional São Paulo está localizado na R. Cel. Xavier de Toledo, nº 316,
3º Andar - República

REPRESENTANTE
Rogério Augusto Vieira
Comissário Distrital

A ENTIDADE
O seu intuito é contribuir para a educação de jovens, por meio
de um sistema de valores baseado na Lei Escoteira para ajudar
na construção de um mundo melhor, onde as pessoas se realizem como indivíduos e desempenhem um papel construtivo na
sociedade. Os princípios do Escotismo são: dever para com
Deus (vivência de uma fé, seja qual for); dever para com os
outros (participação na sociedade com boas ações) e dever
para consigo próprio (crescimento saudável e auto desenvolvimento).
CONTATOS:
(11) 9 9686-1456 | 17comissario@gmail.com | www.17desa.org
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Fraternidade Aliança Aca Laurência
A ENTIDADE
A Fraternidade Aca Laurência, fundada em outubro de 2004 por um grupo
de mulheres empresárias e conselheiras do CIESP Sul, é uma entidade sem
fins lucrativos que através de ações
sociais promove melhoria na vida
de comunidades menos favorecidas.
REPRESENTANTE
Zaïra Amaral Alves de Abreu
Presidente 2020/2021

A ENTIDADE
A Fraternidade surgiu da necessidade de agregar valores
humanitários aos trabalhos realizados pelo CIESP Sul. Os seus
principais objetivos são praticar e promover a filantropia sob
todas as modalidades, principalmente a proteção e assistência
social à infância, adolescência, idosos e pessoas com deficiência e estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre
os diferentes segmentos sociais, participando junto à outras
entidades de atividades que visem interesses comuns. O seu
lema é: "O amor quanto mais se dá, mais se recebe".
CONTATOS:
(11) 5091-4899 | www.fraternidadeacalaurencia.org.br
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Gazeta de Interlagos
O jornal Gazeta de Interlagos foi fundado no dia 19 de Março de 2004 e
é um veículo de comunicação voltado
exclusivamente para atender os
interesses da comunidade.

REPRESENTANTE
Andre Luiz Silva
Diretor Comercial

A ENTIDADE
A Gazeta de Interlagos possui uma equipe especializada de
profissionais da área que incessantemente buscam publicar
matérias jornalísticas com o compromisso de levar as notícias
de interesses da Zona Sul, como também de colaborar com o
crescimento da mesma, sempre atento a todos os acontecimentos. Como jornal de bairro presta seus serviços buscando e
levando as informações aos moradores. Trabalha com publicação quinzenal, formato Standard e tiragem de 30.000 exemplares gratuitamente.
CONTATOS:
(11) 5667-9874 | gazetadeinterlagos@uol.com.br
www.gazetadeinterlagos.com.br
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Gazeta de Santo Amaro
A ENTIDADE
O jornal Gazeta de Santo Amaro foi
fundado por Armando da Silva Prado
em 1960. Desde 1990 faz parte do
Grupo Sul News que engloba os
jornais Gazeta do Brooklin e Campo
Belo, Jornal de Moema, Interlagos
News e Itaim News.
REPRESENTANTE
Rafael Henrique Rodrigues
Diretor Geral

A ENTIDADE
A Gazeta de Santo Amaro foi um dos primeiros jornais a dar aos
moradores locais o verdadeiro sentido de comunidade assumindo o
papel de porta-voz dos seus problemas, anseios e reivindicações.
Também tinha o propósito de atender o público feminino, na época
com pouco acesso aos jornais. Segundo pesquisa da Marplan, de
cada 10 pessoas que liam jornais uma era mulher. Em 60 anos a
Gazeta de Santo Amaro faz o leitor percorrer os principais acontecimentos da região que ficaram marcados em nossas páginas. Na
atualidade, o portal de notícias do Grupo Sul News é referência em
notícias e informações diárias da zona Sul.

CONTATOS:
(11) 3892-1510 | comercial@gruposulnews.com.br
www.gruposulnews.com.br/categoria/gazeta-de-santo-amaro/
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GCM - Guarda Civil Metropolitana
A GCM - Guarda Civil Metropolitana
foi criada em 1986, na gestão do Prefeito Jânio Quadros, através da Lei
Municipal nº 10.115. Sua missão é prevenir atos que atentem contra bens,
instalações e serviços municipais,
priorizando a segurança escolar.

REPRESENTANTE
Elza Paulina de Souza

Secretária Municipal de Segurança Urbana

A ENTIDADE
A GCM é uma Instituição subordinada à Secretaria Municipal de
Segurança Urbana, que exerce o policiamento preventivo e
comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito
aos direitos fundamentais dos cidadãos. Suas principais atividades são: Proteção Escolar, Controle do Público, Proteção
Ambiental, Proteção aos Agentes Públicos, Proteção ao Patrimônio Público e Proteção as pessoas em situação de risco. Em
conjunto com outras instituições governamentais, também executa o combate à pirataria, contrabando e crimes conexos.
CONTATOS:
www.facebook.com/guardacivilsp | www.gcm.sp.gov.br/
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GESA - Grupo Escoteiro Santo Amaro
A ENTIDADE

O GESA - Grupo Escoteiro Santo
Amaro foi fundado em 29 de junho de
1996 a convite do monsenhor Getúlio
Vieira, que participou do Movimento
Escoteiro e gostaria que houvesse um
grupo na região. Atualmente está localizado na R. Omar Cardoso, nº 99,
Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Marcia Mangueira Soares Vieira
Diretora Presidente

A ENTIDADE
O Escotismo é um movimento educacional que, por meio de
atividades variadas, incentiva os jovens assumirem seu próprio
desenvolvimento, formando verdadeiros líderes. No Grupo
Escoteiro os jovens são divididos conforme a faixa etária para
que o Programa Educativo possa ser trabalhado em todas as
áreas (físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e de caráter).
Para se juntar ao Movimento Escoteiro como jovem é preciso
ter entre 6,5 e 21 anos; a partir daí a atuação se dá como adulto
voluntário, sem limite de idade.
CONTATOS:
(11) 9 9990-7830 | presidente.gesa@gmail.com | www.gesa56sp.com.br
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Grau Técnico Educacional
O Grau Técnico Educacional é uma
das maiores redes de ensino técnico
do Brasil, com mais de 30 cursos
focados nas áreas de saúde,
negócios, indústria e tecnologia,
oferecendo o material didático
gratuitamente. A unidade de Santo
Amaro está localizada atualmente
na Av. Adolfo Pinheiro, nº 238.

A ENTIDADE
Sua missão é preparar profissionais de nível técnico para o
mercado de trabalho, formando cidadãos éticos, comprometidos com o meio ambiente e com o desenvolvimento socioeconômico do País, buscando sempre ser um centro de ensino
técnico de excelência, referência na formação de cidadãos, da
sociedade e de profissionais para o mercado de trabalho.

CONTATOS:
(11) 3624-0549 | spsantoamaro@grautecnico.com.br
www.grautecnico.com.br
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HILASA
A ENTIDADE
O HILASA - Instituto de História ,
Letras e Artes de Santo Amaro é uma
associação privada que, através do
Profº Jorge Peralta e da Profª Inez G.
Peralta, dedicam-se há muitos anos
a história de Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Jose Jorge Peralta
Presidente

A ENTIDADE
Basicamente o Instituto exerce atividades relacionadas ao
estudo e ensino de arte e cultura e pesquisas de desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, tendo
desenvolvido diversas obras escritas até o momento, como:
“Santo Amaro - Um século de Autonomia”, “Cemitério de Santo
Amaro - Construído há 160 anos”, “Os Expostos de Santo
Amaro”, “Escravo, a mão de obra desconhecida de Santo
Amaro no século XIX”, etc.
CONTATOS:
(11) 3554-1131 | institutohilasa@outlook.com
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Igreja Anglicana
A Igreja Anglicana chegou ao Brasil
por meio das capelanias inglesas que
aqui foram oficializadas em 1810.
Atualmente ela está localizada na
Rua Comendador Elias Zarzur,
nº 1239, Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Rev. Aldo Quintão
Reverendo

A ENTIDADE
A Igreja Anglicana é aberta, liberal e democrática, onde os
elementos se conjugam e completam. O ecumenismo faz parte
do modo de ser dos anglicanos, buscando equilibrar a tradição
católica com as influências benéficas da Reforma protestante.
Por isso ela é essencialmente católica e também reformada. A
liturgia preserva a mais antiga estrutura de culto cristão, com
grande ênfase na proclamação da Palavra de Deus, pregando o
evangelho para todos sem distinção.
CONTATOS:
(11) 5686-2180 | contato@catedral-anglicana.org.br
www.catedral-anglicana.org.br |
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Igreja Luterana
A ENTIDADE
A Igreja Luterana foi instalada em
1954 em uma casa no Campo Belo.
Em 1991 foi encaminhado o pedido
de criação do 4º Pastorado da Paróquia de Santo Amaro, que está localizada na Rua Verbo Divino, nº 392 Granja Julieta. Ao longo de quase
dois séculos de história da presença
de comunidades evangélicas luteranas no Brasil, surgiram centenas
de organizações de caráter comunitário, educativo e missionário.
A ENTIDADE
O nome Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil IECLB, mostra a sua identidade de fé, pois traduz, no contexto
brasileiro, a tradição cristã que tem a sua origem no movimento
reformatório protagonizado por Martim Lutero, no século XVI,
na Alemanha. A Igreja no Brasil procura vivenciar a perspectiva
evangélica segundo a confissão luterana no contexto brasileiro,
levando em conta as suas interpelações e os seus desafios
para o testemunho da Boa Nova do Evangelho.
CONTATOS:
(11) 5181-7966 | igrejadapaz@uol.com.br
www.luteranos.com.br/paroquia/santo-amaro-sp
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Igreja Universal
A Igreja Universal é uma denominação
cristã evangélica e neopentecostal
protestante, com sede na cidade de
São Paulo, tendo a Sede Regional
localizada na Avenida João Dias,
nº 1800 - Santo Amaro. Há 4 décadas, a Universal expressa a sua fé e
crença no Deus vivo.

A ENTIDADE
Tudo começou em um coreto no subúrbio do Rio de Janeiro.
Com teclado, microfone e uma Bíblia, o então pastor Edir
Macedo Bezerra ia todos os sábados ao bairro do Méier. O
primeiro culto foi realizado em outro local do Rio de Janeiro, em
9 de julho de 1977. Entre as várias obras sociais, se destaca a
arrecadação e distribuição de toneladas de alimentos perecíveis para indivíduos e comunidades mais necessitadas.

CONTATOS:

(11) 5644-5210 | www.universal.org/endereco/sao-paulo-joao-dias-20343
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Instituto Hera Artemisul
O Instituto Hera Artemisul é uma entidade
que promove o atendimento psicológico,
social e jurídico de mulheres, adolescentes
e crianças em situação de violência doméstica (espancamento ameaça de morte, crimes de natureza sexual, violência psicológica, estupros, discriminações, educação
diferenciada).

REPRESENTANTE
Lucia Brugnera
Presidente

A ENTIDADE
A entidade oferece um conjunto de procedimentos técnicos especializados por meio de atendimento social com centralidade na família
para atendimento às mulheres, crianças e adolescentes, vítimas de
violência doméstica, violência física, psicológica e negligência, abuso
e/ou exploração sexual, com existência de outras violações de direitos, bem como aos seus familiares. O Instituto também cuida da
saúde da Mulher proporcionando o atendimento aos pedidos de
pacientes em tratamento de câncer, alopecia e escalpelamento e
pessoas que tenham perdido os cabelos por alguma outra patologia,
doando, gratuitamente, perucas e lenços.
CONTATOS:
(11) 3368-7700 | (11) 9 9836-1428 | contato@heraartemisul.com.br
www.heraartemisul.com.br
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Jornal Notícias da Região
EDADITNE A
O Jornal Notícias da Região foi fundado em 1999 e é um dos jornais
mais tradicionais da Zona Sul de São
Paulo, alicerçado nos prinícipios de
qualidade, liderança e Inovação,
fornecendo cultura, entretenimento
e espaço comercial de grande
inserção. Atualmente ele está
localizado na Av. Interlagos,
nº 7213 – Cidade Dutra.

A ENTIDADE
O Notícias de Região tem a missão de atender os interesses,
reivindicações e anseios da população, empresas e instituições
da região. O nosso compromisso é também o de informar os
acontecimentos locais, discutir e acompanhar os temas relevantes aos bairros da região Sul da cidade de São Paulo.

CONTATOS:
(11) 5669-2455 | www.noticiasdaregiao.com.br/institucional/
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Jornal Zona Sul Notícias
O Jornal Zona Sul Notícias é um
informativo mensal de utilidade
pública, formato tabloide, colorido,
com uma tiragem mensal de 50.000
exemplares, distribuídos gratuitamente em mais de 30 bairros da
Zona Sul de São Paulo. Atualmente
ele está localizado na R. Antônio
de Oliveira, nº 584 - Chácara
Santo Antônio.

A ENTIDADE
A história do Jornal começou com o Jornal de Empregos em
1977 com o saudoso Ivan Bertolazzi, que foi o fundador do
jornal. Fundado em 13 de junho de 1999, o Jornal Zona Sul
Notícias, com distribuição nos distritos de Santo Amaro, Capela
do Socorro, Grajaú e Parelheiros, seu lema prioritário é estar a
favor da comunidade. O jornal dedica-se integralmente a divulgação dos acontecimentos da região e está sempre à disposição para tornar esta região mais pujante, influente e preservar
sua história.
CONTATOS:
(11) 9 9558-1193 | (11) 2305-1547 | zsn@globo.com
www.zonasulnoticias.com.br
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Lions Club SP - Nações de Cultura de Paz
EDADITNE A

O Lions Club SP - Nações de Cultura de Paz,
fundado em dezembro de 2016, é Clube de Interesse Especial da Associação Internacional de Lions
Clubes, e atua divulgando os programas e campanhas internacionais como o fomento e promoção
da Cultura de Paz entre as Nações por meio de
ações socioambientais de amplo espectro em
parcerias com as melhores e mais respeitáveis
entidades e organizações de abrangências
locais, regionais e internacionais.

REPRESENTANTE
Guilherme Napoleão
Presidente

EDADITNE A
A Associação Internacional de Lions Clubes, fundada em 1917, com os ideais que
fluem das letras que formam a palavra LIONS: Liberdade, Igualdade, Ordem, Nacionalismo e Serviço tem por missão “Criar e fomentar um espírito de compreensão
entre todos os povos para atender às necessidades humanitárias oferecendo serviço
voluntário através do envolvimento na comunidade e da cooperação internacional”.
Conta hoje com mais de 1.400.000 associados nos mais de 49.000 clubes distribuídos em 214 países, que realizam mais de 820.000 projetos de serviços voluntários,
auxiliando 319 milhões de pessoas/ano. Em 2007 foi declarada pela ONU como a
maior e melhor ONG do Mundo, avaliada sob os critérios de preparação, execução e
transparência na prestação de contas de projetos e serviços humanitários. Tem
como principais lemas: o We Serve / Nós Servimos e o Fellowship / Companherismo.

CONTATOS:
dr.abreu@adv.oabsp.org.br
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Maçonaria - Loja João Nery Guimarães
A Maçonaria - Loja João Nery Guimarães é uma loja maçônica fundada
em 26 de outubro de 2018, sobre a
presidência do nosso irmão Daniel
Max Klaussner, e hoje está localizada
na Rua Iguatinga, 93, Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Romualdo Pereira Jorge
Presidente

A ENTIDADE
Apesar desse pouco tempo de fundação, a Loja João Nery Guimarães, nasceu num momento de união de 80% dos irmãos de
Santo Amaro, que se juntaram com força e engajamento para
avançar com projetos sociais na região. A loja conseguiu pautar
algumas ações sociais como: Projeto da Catedral Americana
que atende mais de 1.000 crianças em creches e Projeto do
Instituto Herdeiros do Futuro que atua na periferia de Santo
Amaro atendendo crianças, adolescentes e adultos que passaram por violência doméstica.
CONTATOS:
www.facebook.com/gosp.org.br
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Mercado Municipal de Santo Amaro
EDADITNE A
O Mercado Municipal de Santo
Amaro iniciou suas atividades em
1958 e foi destruído por um incêndio
em setembro de 2017. Em 28 de
agosto de 2019, o Prefeito Bruno
Covas assinou o contrato de concessão do Mercado para o Consórcio
Fênix que será responsável por
administrá-lo por 25 anos. Atualmente ele está localizado na Rua
Min. Roberto Cardoso Alves, 359,
Santo Amaro.
A ENTIDADE
Desde a época do incêndio, os permissionários do Mercado
estão trabalhando em uma tenda provisória instalada no estacionamento. Com o início das obras, eles foram realocados
para uma área ao lado do Sacolão Municipal. De acordo com a
Prefeitura, as obras devem durar 24 meses e o número de
frequentadores será ampliado. O novo Mercado terá 160 lojas,
restaurantes com varandas, espaços compartilhados para
alimentação, espaço para crianças e um espaço de eventos,
onde acontecerão shows e cursos de culinária.
CONTATOS:
(11) 5687-2808 / 2707
www.facebook.com/MercadoMunicipalDeSantoAmaro
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OAB Santo Amaro
A OAB / Ordem dos Advogados do
Brasil de São Paulo - 102ª Subseção
de Santo Amaro, criada em 03 de novembro de 1983, é a maior subseção
do da cidade de São Paulo, com mais
de 11.000 mil profissionais da advocacia ativos inscritos e mais de 500 sociedades de advogados inscritas.

REPRESENTANTE
Dra Lisandra Gonçalves
1ª Mulher eleita para o cargo de
Presidente na história da subseção

A ENTIDADE
A Subseção mantém 67 comissões atuantes, que desenvolvem
importante trabalho de estudo e aperfeiçoamento da legislação,
além de zelar pelos advogados e pelos cidadãos. Atualmente a
OAB – Subseção de Santo Amaro está localizada na Rua
Alexandre Dumas, nº 224, Santo Amaro.

CONTATOS:
(11) 5524-5369 | (11) 99602-5244 | santo.amaro@oabsp.org.br
www.oab-stoamaro.com.br
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OFISA
EDADITNE A

A OFISA - Orquestra Filarmônica Santo
Amaro foi fundada em 2004 pela musicista
e regente Silvia Luisada, para ampliar
conhecimentos, oferecer oportunidades e abrir espaço para músicos
jovens e amadores ao aprendizado e
aperfeiçoamento da prática orquestral.

REPRESENTANTE
Silvia Luisada
Maestrina

A ENTIDADE
A orquestra iniciou como um projeto sociocultural que rendeu
frutos no desenvolvimento técnico e artístico de seus músicos,
transformando-se em um grupo eclético que interpreta diferentes períodos da música erudita e popular com paixão e precisão,
convidando o público presente em seus concertos a uma
viagem pelos variados estilos musicais. Em 17 de outubro de
2021 a OFISA comemora dezesseis anos de existência e está
em residência artística no Teatro Paulo Eiró desde fevereiro de
2017.
CONTATOS:
(1) 9 5054-8544 | www.orquestrasantoamaro.com.br
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Polícia Civil - 6ª Delegacia do Idoso
A 6ª Delegacia do Idodo é especializada na proteção e atendimento
às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos onde
recebem orientação e encaminhamento. Ela está localizada na
Rua Padre José de Anchieta,
nº 138, Santo Amaro.

A ENTIDADE
A Delegacia de Proteção ao Idoso foi criada com o objetivo de
investigar denuncias e infrações penais cometidas contra as
pessoas de mais de 60 anos. Além disso, orienta e encaminha
com dúvidas sobre ações de despejo, problemas com pensões
alimentícias e aposentadorias. Policiais e assistente social
fazem o primeiro atendimento para orientação dos interessados
e, depois, há os encaminhamentos, orientações, registros em
boletins de ocorrência e, se for o caso, apuração do fato por
inquéritos policiais.
CONTATOS:
(11) 5541-9074 | Denúncias: Disque 100 (24h, todos os dias)
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Polícia Civil - 6ª Delegacia da Mulher
EDADITNE A
A 6ª Delegacia da Mulher foi inaugurada no dia 08 de março de 2019, no
Dia Internacional da Mulher. A delegacia se encontra em um prédio anexo ao 11° DP na Rua Padre José de
Anchieta, nº 138 em Santo Amaro,
prestando atendimento 24 horas.

A ENTIDADE
Com essa unidade de Delegacia da Mulher e com as ações da
polícia em prol das mulheres, sua missão é combater qualquer
ato de violência contra as mulheres e realizar atendimento
psicossocial às vítimas de violência doméstica, violência
sexual, violência psicológica, moral e dentre outros crimes. Na
Delegacia da Mulher, quaisquer informações prestadas são
sigilosas, e é prestado todo o auxílio à mulher para a solução do
caso.
CONTATOS:
(11) 5521-6068 | Denúncias: Disque 180 (24h, todos os dias)
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Polícia Civil
A Polícia Civil de São Paulo nasceu
junto à Secretaria dos Negócios da
Justiça em 1841 e possui diversas delegacias espalhadas pela cidade, entre
elas a 11ª Delegacia de Polícia Civil
localizada na Rua Padre José de Anchieta, nº 138, Santo Amaro e a 99ª
Delegacia de Polícia Civil localizada na Rua Sargento Manuel Barbosa
da Silva, nº 115, Jardim Anhanguera.

A ENTIDADE
A filosofia da instituição é de executar um trabalho policial investigativo persistente abrangendo outras áreas de atuação, como
a social, tendo em vista a segurança da população e o seu atendimento nos estabelecimentos policiais. Um bom exemplo da
parte social da policial civil pode ser a participação de integrantes da instituição nas campanhas do agasalho, que vêm batendo recordes a cada ano. Em 2005, foram arrecadados mais de
um milhão de peças, que foram entregues à população na Academia de Polícia.
CONTATOS:
11º DP: (11) 5686-9931 | 99º DP: (11) 5521-6653
www.policiacivil.sp.gov.br

47

Polícia Militar
EDADITNE A

A Polícia Militar de São Paulo nasceu
em 1831 e possui diversos batalhões
espalhados pela cidade, entre eles o
Vigésimo Segundo Batalhão de Polícia
Militar Metropolitano (22º BPM/M), responsável pelo policiamento de parte da
região sul da capital, dividia em quatro
companhias territoriais sendo elas:
1ª Companhia; 2ª Companhia; 3ª
Companhia e 4ª Companhia, respectivamente nos bairros de Campo
Grande, Pedreira, Cidade Ademar
e Vila Joaniza.

A ENTIDADE
O Vigésimo Segundo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano 22º BPM/M, foi criado em 12 de maio de 1989. Responsável
pelo policiamento em parte da região sul desta capital, prima
por bem cumprir a sua missão de executar o policiamento
preventivo e a preservação da ordem pública buscando proporcionar a segurança efetiva à comunidade local. Sofreu diversas
reestruturações internas, sempre visando adequar os interesses e melhor atender sua comunidade, na missão de preservar
vidas.
CONTATOS:
3ª CIA: (11) 5625 -4511 | 4ª CIA: (11) 5625-7722
www.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/22bpmm/index.html
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Revista Ideias da Sul
A Revista Ideias da Sul é focada em
novas ideias para a região sul em parceria com a comunidade através da
distribuição de informação e fomento
de negócios e networking. São 20 mil
exemplares distribuidos mensalmente
na Zona Sul de São Paulo. Atualmente ela está localizada na Rua Vol.
Delmiro Sampaio, nº 144 Sala 01,
Santo Amaro.

A ENTIDADE
A Revista Ideias da Sul trabalha com diversas oportunidades de
exposição para marcas disponibilizando espaços para anúncios
na revista, permitindo que empresas tornem-se parceiras e
tenham visibilidade em seu site, Fanpage e eventos. Além
disso, ela acompanha e promove diversos projetos de negócios
e culturais que acontecem na Zona Sul de São Paulo, apoiando
e divulgando eventos como o Maifest, Festa da Chácara,
Brooklin Fest e outros eventos culturais organizados pelo Paço
Cultural Júlio Guerra.
CONTATOS:
(11) 9 8187-9014 | comercialideiasdasul2014@gmail.com
redacaoideiasdasul@gmail.com
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Revista Em Sintonia
EDADITNE A
A Revista em Sintonia atua na região
há 17 anos, atingindo um público de
mais de 120 mil leitores mensais, divulgando notícias de política, cultura,
meio ambiente e história da região
de Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Déborah Copic
Editora

A ENTIDADE
Tudo começou em 1994 com a publicação de um jornal editado em espanhol
“Mensaje de Chile”. Em 2003 publicou um jornal para um condomínio de
Santo Amaro com o objetivo de ser um elo de comunicação entre administração, condôminos e moradores, a partir daí, outros condomínios vêm adotando o projeto. Em junho de 2007 a revista realizou uma grande reunião entre
vizinhos destes condomínios com a presença de autoridades do poder público, voluntários do CONSEG Campo Grande e Presidentes de Associações
de Moradores de Bairro para tratar de assuntos de segurança da região. Em
setembro de 2007, com a finalidade de unir elos, nascia o Jornal Em SINTONIA, hoje Revista Em SINTONIA focado nas comunidades que compõem
Santo Amaro, causas sociais, ambientais e divulgação de sua rica história .

CONTATOS:
(11) 9 8562-4100 | (11) 98599-6007 | (11) 96357-8000
www.emsintonia.com.br
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Romaria de Santo Amaro
A ENTIDADE
A Romaria Cavaleiros de Santo Amaro
foi fundada em 1920, completando 100
anos. Desde a sua fundação com Cenerino Branco de Araújo, os romeiros de
Santo Amaro percorrem o trajeto a
Pirapora do Bom Jesus em ato de fé,
tradição e penitência. Sua sede atual
está localizada na Rua Jacarandá,
nº 360 (antigo 31), Riviera Paulista
(Jd. São Luiz).

A ENTIDADE
Em 1920, ao final da pandemia da gripe espanhola que deixou
mais de 20 milhões de mortos no mundo todo. São Paulo
também sofreu os efeitos da pandemia, mas em Santo Amaro,
que ainda era um município independente, houveram poucos
casos fatais. Um grupo de 6 jovens comerciantes, liderados por
Cenerino Branco de Araújo, resolveu então fazer uma penitência, indo a cavalo até Bom Jesus de Pirapora. Já em 1952, José
de Oliveira Almida Diniz organizou outra romaria, segundo ele
para uma promessa ao Bom Jesus de Pirapora.
CONTATOS:
(11) 9 4135-7497 | www.recantodoscavaleiros.com.br
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Rotary Club de São Paulo Ponte Estaiada
O Rotary Club de São Paulo Ponte Estaiada fundado em 2007 com o nome de
Rotary Club Cidade Ademar Alvorada, é
um Clube de Serviços, que faz parte do
Rotary Internacional, entidade que agrega em torno de 1.200.000 associados
ao redor do mundo.

REPRESENTANTE
Moacir Moraes Reis
Presidente

A ENTIDADE
O Primeiro Club de Prestação de serviços no mundo, o Rotary Club
de Chicago, foi fundado em 1905. Atualmente 1,2 milhões de rotarianos integram cerca de 33.000 Rotary Clubs em mais de 200 países. A
erradicação da Poliomelite constitui uma das iniciativas mais importantes. Já foram imunizadas mais de 2,5 milhões de crianças contra a
paralisia infantil em 122 países, representando uma redução de
99,9% no número de casaos mundiais. Atualmente o Rotary Ponte
Estaiada realiza reuniões a cada 15 dias, todas as quintas-feiras às
20:00 no Restaurante Navegantes (Frutos do Mar), na Chácara Santo
Antônio.

CONTATOS:
rotaryspponteestaiada@gmail.com| www.rotaryspponteestaiada.com
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Rotary Club de São Paulo Santo Amaro
A ENTIDADE

O Rotary Club de São Paulo Santo
Amaro, fundado em 8 de abril de 1952,
é um Clube de Serviços, que faz parte
do Rotary Internacional, entidade que
agrega em torno de 1.200.000 associados ao redor do mundo, localizado atulmente na Rua Darwin, nº 191, Santo
Amaro.

REPRESENTANTE
Antonio Dimiter Dragan Nedeltsef
Presidente

A ENTIDADE
Ele desenvolve na comunidade carente projetos que têm como
objetivos principais atuar na educação e saúde, como os projetos:
SOS Serviço de Obras Sociais (cursos de corte e costura); Padaria
Escola (forma padeiros e confeiteiros); Prato Verde (ensina alunos
a plantar e como fazer uma horta); Crescer (forma e coloca jovens
no primeiro emprego); Sala de Cultura no Centro Cultural (3.200
livros); Doação de Cadernos para entidades carentes; Equipamentos hospitalares para Santa Casa e Campanhas Spot para ajudar
Asilos e Orfanatos. Além disso, participa e colabora com o GRAAC
no McDiaFeliz.
CONTATOS:
(11) 5524-6844 | lllaraujo@uol.com.br | www.rotarysantoamaro.com.br
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Santa Casa de Santo Amaro
A Santa Casa de Santo Amaro fundada em 1895, é um hospital filantrópico, reconhecido no Conselho Nacional de Assistência Social, sem fins lucrativos e considerado de utilidade pública nas esferas
federal, estadual e municipal. Atualmente
ela está localizada na Rua Isabel
Schmidt, nº 59, Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Roberto Magno Leite Pereira
Provedor

A ENTIDADE
No decorrer das décadas, a Santa Casa passou por inúmeras
gestões administrativas que muito contribuíram para o seu crescimento e projeção. Além disso, foram feitas grandes reformas
internas que transformaram o velho prédio da Santa Casa em
um novo e bem equipado hospital, o maior da Zona Sul de São
Paulo que, atendendo uma grande massa de carentes, cumpre
seu destino de Casa de Caridade, com dignidade e modernidade, aguardando os desafios do futuro.
CONTATOS:
(11) 5525-8700 | www.santacasasantoamaro.org.br
ouvidoria@santacasasantoamaro.org.br
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SEBRAE Santo Amaro
A ENTIDADE

O SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas faz parte
de um sistema criado em 1972, vinculado
ao Governo Federal. A partir de 1990, a
entidade transformou-se num serviço
social autônomo. A unidade de Santo
Amaro está localizada na Av. Adolfo
Pinheiro, 712 - Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Daniel Palácio
Gerente Regional

A ENTIDADE
SEBRAE-SP, trata-se de uma entidade civil sem fins econômicos, que tem em seu conselho administrativo representantes da
iniciativa privada e do setor público. Essa composição visa
sintonizar as ações que buscam estimular e promover as
empresas de micro e pequeno porte com as políticas de desenvolvimento econômico e social. Constitui-se, portanto, numa
instituição que prepara os micro e pequenos empresários para
obterem as condições necessárias para crescer e acompanhar
o ritmo de uma economia competitiva.
CONTATOS:
(11) 5525-5270 | www.sebrae.com.br
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SENAC Largo Treze
O SENAC Largo Treze, fundado em 30
de Agosto de 1984, oferece cursos
técnicos profissionalizantes, bem como
palestras e seminários. Atualmente
está localizado na Rua Dr. Antonio
Bento, nº 393, Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Andréia Melgaço
Gerente

A ENTIDADE
A unidade atua com um portfólio diversificado, que contém uma
extensa oferta de cursos e promove em suas instalações exposições, palestras, workshops e eventos gratuitos e abertos à
população. Os participantes contam com laboratórios de informática, idiomas, massoterapia, estética, enfermagem e multimídia, além de um estúdio fotográfico, permitindo que os participantes possam assimilar, na prática, o dia a dia de cada atividade. Já o auditório e a biblioteca são utilizados, respectivamente,
para palestras, seminários e pesquisas diversas.
CONTATOS:
(11) 3737-3900 | www.sp.senac.br/senac-largo-treze
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SENAI Ary Torres
A ENTIDADE
A Escola SENAI Ary Torres situada na
Rua Amador Bueno, nº 504, Santo
Amaro, iniciou as suas atividades
em 1º de fevereiro de 1966.

REPRESENTANTE
José Heroino de Sousa
Diretor

A ENTIDADE
A Escola SENAI "Ary Torres", sensível às demandas originadas pelo
setor industrial, tem diversificado suas atividades, ofertando cursos
de Educação para o Trabalho; de Formação Inicial, de Educação
Técnica de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada, de modo
a oferecer o suporte necessário para que as empresas possam dispor
de melhores condições de competitividade. Assim, realiza serviços
educacionais, desde a educação de aprendizes para o trabalho e a
formação de técnicos industriais, até o desenvolvimento de capacitações mais focadas e rápidas, destinadas ao público e comunidade em
geral.

CONTATOS:
senaiarytorres@sp.senai.br | www.sp.senai.br/santoamaro
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SENAI Suíço-Brasileira
A Escola SENAI Suíço-Brasileira, situada na R.
Bento Branco de Andrade Filho, nº 379, iniciou
suas atividades em 26 de fevereiro de 1973.
Ela oferece às empresas e à comunidade programas de educação profissional e serviços de
pesquisa, desenvolvimento e inovação.

REPRESENTANTE
José Heroino de Sousa
Diretor

A ENTIDADE
A Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Suíço-Brasileira “Paulo Ernesto Tolle”, oferta cursos técnicos, superiores de graduação e
pós-graduação, formação inicial e continuada, com foco no atendimento das demandas industriais da região. A escola também desenvolve ofertas flexíveis de treinamentos para empresas, com o objetivo de fortalecer a mão-de-obra e suprir as demandas
de mercado. Outro fator importante são os serviços de tecnologia e inovação. A
unidade possui um Instituto SENAI de Inovação, que compõem uma rede nacional
com outros 26 institutos, oferecendo serviços técnicos e tecnológicos, com foco no
aumento da competitividade industrial. As principais linhas de atuação contam com
Design de Produtos, Manufatura Avançada, Metrologia e Calibração. Sendo o laboratório de calibração, acreditado pela Cgcre (INMETRO). Na área de consultorias,
podem ser realizadas avaliações diagnósticas, otimização de processos e implantação de sistemas de gestão da qualidade. Além destes atendimentos, a unidade pode
ser um importante canal de comunicação com outras unidades SENAI.Desde de
2016 tem intensificado sua atuação junto às empresas, universidades e outras ICTs,
para viabilizar projetos de PD&I nas seguintes áreas de pesquisa: Design e Desenvolvimento de Produtos; Processos e Tecnologias para Manufatura Avançada; e
Medições Avançadas e Diagnósticos.

CONTATOS:
(11) 9 6391-1887 | jheroino@sp.senai.br | www.sp.senai.br
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SESC Santo Amaro
A ENTIDADE

O SESC Santo Amaro, inaugurado em 19
de novembro de 2011, desenvolve atividades artísticas, esportivas e socioeducativas, além de ações na área de alimentação e saúde, atendendo uma média de
15.000 pessoas por semana. Atualmente
está localizado na Rua Amador Bueno,
nº 505, Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Claudia Darakjian Tavares Prado
Gerente

A ENTIDADE
O SESC - Serviço Social do Comércio foi idealizado pelo empresariado do comércio e serviços e criado, em 1946, pela Confederação
Nacional do Comércio. O SESC atua em atividades ligadas à cultura,
educação, lazer, esportes, turismo social, saúde, para a melhoria do
bem-estar social, não apenas dos trabalhadores do comércio de
bens, serviços e turismo, seu público prioritário, mas para o aperfeiçoamento da coletividade. No Estado de São Paulo, reúne 42 Centros
Culturais e Desportivos, espalhados teritorial e geograficamente pela
capital, grande São Paulo, interior e litoral.

CONTATOS:
(11) 5541-4000 | secretaria.santoamaro@sescsp.org.br
www.sescsp.org.br/santoamaro
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Shopping Parque da Cidade
O Shopping Parque da Cidade foi
inaugurado em 30 de maio de 2019
como o primeiro Life Center do Brasil e
atualmente está localizado na Av. das
Nações Unidas, nº 14.401, Chácara
Santo Antonio.

REPRESENTANTE
Francisco Pereira
Superintendente

A ENTIDADE
O Life Center é um espaço com características de shopping (compras, entretenimento, comodidade, conforto, segurança) e de parque (local arborizado, tranquilo,
sustentável, saudável). Presente em grandes cidades dos EUA e de países da
Europa, o life center acompanha um novo comportamento do consumidor, que busca
propósito, experiência e consciência na hora de comprar. O shopping tem em seu
DNA a sustentabilidade - conta com inédito sistema de lixo e descarga a vácuo, telhado verde (que retém água das chuvas e mantém a temperatura interna), sistemas de
economia de água e energia, plantas originais da Mata Atlântica, entre outras iniciativas. O cinema, da rede Kinoplex, foi eleito o melhor cinema VIP de São Paulo pelo
Guia da Folha em 2020. O shopping funciona dentro do Complexo Parque da Cidade,
que abrange 10 edificações (Shopping Parque da Cidade, Hotel, 6 torres comerciais
e 2 residenciais, além de uma área verde de 22 mil metros quadrados).

CONTATOS:
11 2158-5555 | sac@shoppingparquedacidade.com.br
www.shoppingparquedacidade.com.br
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Shopping Interlagos
A ENTIDADE

O Complexo Comercial formado pelo Shopping Interlagos, Shopping Interlar Interlagos, Hipermercado Carrefour, Leroy
Merlin (primeira loja do país), Atacadista
Makro, Hotel Ibis e Cobasi, é um dos
maiores centros de compras, serviços
e lazer de São Paulo, localizado na Av.
Interlagos, nº 2.255, Interlagos.

REPRESENTANTE
Carla Bordon

Superintendente no Complexo Comercial

A ENTIDADE
O Shopping Interlagos recebe um grande número de pessoas,
atraídas pela diversidade de lojas de alimentação, redes de
fast-foods e restaurantes. Ele conta com várias opções e lazer
como cinema, Playland e boliche. No setor de eletroeletrônicos
e eletrodomésticos, concentram-se as mais expressivas lojas
do ramo, além de contar com uma grande variedade de mix,
como vestuário, calçados, óticas, joalherias e brinquedos,
dentre outros. O complexo também possui diversas lojas com
itens para quem quer construir, decorar ou reformar.
CONTATOS:
0800-774-0055 | WhatsApp: (11) 97586-8203 | www.interlagos.com.br
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Sicredi Santo Amaro
O Sicredi Santo Amaro é uma das unidades do Banco Cooperativo Sicredi, primeiro banco cooperativo privado do país. Ele
oferece mais de 300 produtos e serviços
financeiros para empresas e agronegócios. Atualmente a unidade está localizada na Av. Adolfo Pinheiro,
nº 2041, Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Jaime Basso
Presidente

A ENTIDADE
O Sicredi foi criado em 1995 com o papel de permitir às cooperativas o
acesso ao mercado financeiro e a programas especiais de financiamento, administrar em escala os recursos, gerir o risco das operações do
sistema, desenvolver produtos e serviços e políticas corporativas como
liquidez, comunicação e marketing e gestão de pessoas. É também o
Banco Sicredi que controla a corretora de seguros, a administradora de
cartões, a administradora de consórcios e a administradora de bens. Mas
o seu diferencial é que ao se associar, o associado adquire uma pequena
cota da cooperativa, passando a ser dono do Sicredi, tendo voz sobre
decisões do negócio e participando dos resultados.

CONTATOS:
(11) 2592-6446 | www.sicredi.com.br

62

UNISA - Universidade de Santo Amaro
A UNISA - Universidade de Santo
Amaro foi fundada em 26 de junho de
1968 e possui quatro unidades, sendo
uma delas o Campus Metrô Adolfo
Pinheiro, na Rua Isabel Schmidt,
nº 349, Santo Amaro.

REPRESENTANTE
Profª Drª Luciane Lucio Pereira
Reitora

A ENTIDADE
Desde sua fundação, a UNISA está entre as mais conceituadas instituições de ensino superior do Brasil, com conceito máximo no Ministério da Educação (MEC). A história da Universidade iniciou a partir
da necessidade de criar a primeira instituição de ensino superior na
região de Santo Amaro. Ela se destaca por estimular a prática por
meio de atividades de responsabilidade social, com forte atuação em
projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos junto à comunidade.
Está presente em todo o Brasil, com centenas de cursos entre Graduação, Pós-Graduação, Extensão e Educação a Distância, localizados
em todo o Brasil.

CONTATOS:
(11) 2141-8555 | marketing@unisa.br | www.unisa.br
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Villa do Crochê & Novelo Solidário
EDADITNE A
A Villa do Crochê & Novelo Solidário
é uma entidade que foi fundada em 30
de março de 2012 e que atualmente
está localizada na Avenida Nossa
Senhora do Sabará, Vila Sofia.

REPRESENTANTE
Rosana Manfredini de Borba
Diretora - Presidente

A ENTIDADE
A Villa do Crochê & Novelo Solidário é um projeto sem fins lucrativos e totalmente voluntário que confecciona e doa enxovais para
recém nascidos e para as mães carentes. O seu objetivo é que o
bebê saia da maternidade com um kit básico de roupinhas e itens
de higiene, que será utilizado nos primeiros dias de vida. Entregamos os enxovais em UBS’s, Hospitais Públicos, Projetos Sociais
(que tenham um trabalho de acompanhamento as gestantes) e a
pessoas que nos solicitam. Nos quase 8 anos de vida, nosso
Projeto entregou 1.700 enxovais.

CONTATOS:
(11) 9 9125-5279 | (11) 5522-4755 | villadocroche@gmail.com
www.facebook/villadocroche.com | @projetovilladocroche
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TELEFONES ÚTEIS CIDADE DE SÃO PAULO:
Emergências:
• Emergência de trânsito – 1188
• Emergência de saúde – 192
• Polícia Civil – 147
• Polícia Militar – 190
• Bombeiros – 193
• Defesa do Consumidor – 151

Realização:

DISTRITAL SUL

