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O mais eficiente veículo de divulgação em toda região norte da capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

Prefeito Bruno Covas visita ponto 
viciado que recebeu ações para 
combater o descarte irregular

No sábado (20) de outu-
bro, a Secretaria Municipal das 
Subprefeituras, em parceria 
com a Subprefeitura Vila Maria/
Vila Guilherme concluiu a revi-
talização de mais um ponto vi-
ciado de descarte irregular de 
lixo, localizado na Rua Combate 
da Lagoa Branca - Vila Sabrina. 

A ação contou com a pre-
sença do Prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas e do Secretário 
das Subprefeituras, Marcos 
Pe  nido, que visitaram a via 

que está localizada no meio de 
duas Escolas, a EMEF Alberto 
Santos Dumont e a EMEI Luís 
Gama. 

A revitalização tem o ob-
jetivo de transformar a Rua 
Combate da Lagoa Branca, lo-
cal com os  mais variados de-
tritos, em um ponto ajardina-
do. Foram distribuídas  plantas 
de diversas espécies arbóreas e 
verdes e as seguintes ações fo-
ram realizadas no local: re-
forma de passeio; reforma de 

boca de lobo; reforma de guias 
e sarjetas; operação tapa bura-
co; poda de árvores; remoção 
de jardineiras e malotões para 
abertura da via; limpeza; capi-
nação; raspagem e pintura de 
guias; corte de mato nas pra-
ças do entorno; jardinagem com 
plantio de mudas em frente à 
escola. Foi realizado um traba-
lho de conscientização ambien-
tal educativo e informativo, en-
volvendo a população local.

Leia mais na página 7

Foto: Divulgação

Endereço de duas escolas, Rua Combate da Lagoa Branca foi revitalizada com limpeza e plantio de mudas

Vila Sabrina

Dia de Finados tem programação com 
missa e homenagem aos entes queridos

Nesta sexta-feira (2) de 
novembro, os cemitérios de 
todo o País estarão prepara-
dos para receber fiéis que rea-
lizarão homenagens aos seus 
entes queridos, nos cemitérios 
da Zona Norte haverá missa 

para celebrar o Dia de Finados. 
É importante que todos cola-
borem com a organização nos 
estacionamentos e dentro do 
cemitério. A data escolhida su-
cede a festa de Todos os Santos, 
que celebra os que já faleceram 

em estado de graça e não fo-
ram canonizados. O dia do se-
pultador é comemorado no 
dia 1º de novembro, de acordo 
com a Lei 12.940 publicada em 
23/04/2008. 

Leia mais na página 3

Fotos: AGZN

Cemitério Chora Menino haverá missa em 
vários horários, às 8, 10, 12 e às 15 horas

Cemitério Vila Nova Cachoeirinha haverá missa 
em três horários, às 7, 8 e às 15 horas 

Mudanças na Avenida João Simão de 
Castro melhora o tráfego e a segurança

Semana passada foi aniver-
sário do bairro Parque Novo 
Mundo e em visita ao bairro o 
jornal A Gazeta da Zona Norte 
pôde observar algumas altera-
ções e em especial a sinaliza-
ção e mudança na Avenida João 
Simão de Castro. Procuramos 
a CET e não obtivemos res-
posta até o fechamento da edi-
ção anterior, a CET nos respon-
deu nessa semana e disse que “a 

Avenida João Simão de Castro, 
próxima ao número 2.100, re-
cebeu adequação geométrica, 
com a abertura do canteiro cen-
tral, permitindo que os veícu-
los provenientes do Terminal de 
Cargas e da garagem de ônibus, 
possam cruzar a via e prosseguir 
no sentido da Vila Medeiros.

Para garantir as condições 
de fluidez e segurança de pedes-
tres e veículos, foi implantado 

no dia 16 de outubro, equipa-
mento semafórico para coorde-
nar o conflito dos veículos que 
passam por esse cruzamento, 
acompanhando as alterações e 
ajustando os tempos semafóri-
cos para a real demanda de veí-
culos existentes no local. Desde 
23 de outubro, não houve lenti-
dões expressivas que gerassem 
atraso ou desconforto aos usuá-
rios da região. 

Foto: AGZN

Avenida João Simão de Castro, altura do número 2.100, tem novo semáforo e retorno

Parque Novo Mundo

Moradores e entidades regionais 
se reúnem contra a transferência 

da Cracolândia para a ZN

A possibilidade da Prefeitura 
em transferir tendas de atendi-
mento para dependentes químicos 
em uma área próxima ao Metrô 
Armênia tem impulsionado mo-
radores, comerciantes, empresá-
rios e representantes de diversas 
entidades numa mobilização con-
tra a proposta. Essa questão veio 
a tona a partir de uma matéria di-
vulgada no final de setembro no-
ticiando a tentativa da Prefeitura 
em instalar num terreno localiza-
do aos fundos da Igreja das Almas 
as tendas Atende, que ofere-
cem atendimento a esse público. 
Atualmente, essas tendas funcio-
nam na região da Luz, conhecida 
como Cracolândia e que represen-
ta um dos grandes desafios da ci-
dade de São Paulo.

De acordo com moradores do 

entorno desse terreno, as tendas 
chegaram a ser instaladas e ini-
ciaram o atendimento. Essa mo-
vimentação está registrada em fo-
tos feitas durante esse perío do. 
Essa questão foi amplamente dis-
cutida na reunião da Associação 
Amigos do Mirante do Jardim São 
Paulo, presidida por Alba Medar-
doni. Realizada no auditório do 
Santuário Nos sa Senhora da Salete 
no último dia 25/10, a reunião foi 
organizada em parceria com a 125ª 
Subseção Santana da OAB, quem 
tem como atual presidente dr. 
Clau dio Moreira do Nascimento.

Com ampla participação de 
moradores da região diretamen-
te afetada, no entorno das Igreja 
das Almas, moradores da Zona 
Norte, representantes de enti-
dades regionais, comerciantes e 

empresários, a reunião contou 
com a presença de Milton Flávio 
Lautenschlegr, Secretário Es pe-
cial de Relações Sociais da Pre-
feitura de São Paulo e seu Chefe 
de Gabinete José Castro.

Com uma faixa na mesa dire-
tora da reunião com as palavras 
contra a medida, a reunião mar-
cou um posicionamento da região 
em rejeitar a mudança de endere-
ço das tendas para a região, assim 
como cobrou uma política de saú-
de pública para tratar essas pesso-
as, ao invés de apenas tentar espa-
lhar esse movimento para outros 
pontos da cidade. Em seu pronun-
ciamento, o secretário municipal 
afirmou que não há uma decisão 
sobre o assunto e que a Prefeitura 
irá ouvir a comunidade. 

Leia mais na página 9

Foto: Divulgação/cedida por moradores do bairro

Registro do terreno onde cogita-se a instalação de serviços para dependentes químicos na região da Ponte Pequena

Neste domingo (4) começa o Horário de Verão
O Horário de Verão come-

ça neste domingo (4) de novem-
bro, muitos dos estados do País 
vão adiantar o relógio em uma 
hora. No entanto, isso quer di-
zer que, à meia-noite de sábado 
(3) para o domingo (4), os mora-
dores de dez estados e do Distrito 
Federal deverão adiantar o reló-
gio em uma hora. E os moradores 
dos demais estados do Brasil fica-
rão uma hora a menos em relação 

ao fuso horário anterior. O Brasil 
terá quatro fusos horários dife-
rentes, veja abaixo os detalhes so-
bre o Horário de Verão deste ano: 

Região Centro-Oeste: Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
no Distrito Federal;
Sudeste: São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Espírito Santo, Minas Gerais;
Sul: Rio Grande do Sul, Santa 
Ca tarina, Paraná.

Foto: noor Younis on Unsplash

¤ Descubra 9 armadilhas  
das trocas de óleo ...   
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¤ Sapataria Artesanal e  
Oficina Kene Awavena são os 
destaques do Sesc Santana ...   
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¤ Prefeito Bruno Covas  
visita ponto viciado que  

recebeu ações para o combate 
ao descarte irregular ...   
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