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Parque Edu Chaves completa
Virada Esportiva tem
94 anos nesta segunda-feira atividades no Clube Tietê e
na Praça Heróis da FEB
Fotos: AGZN

Fotos: AGZN

Descer de Tirolesa em pleno
Viaduto do Chá ou Patinar no
meio do Vale do Anhangabaú,
jogar Pebolim Humano no Tietê
e experimentar o Simulador de
Voo Livre na Praça Heróis da
FEB. A Virada Esportiva 2018
vai agitar o final de semana dos
paulistanos. Nos dias 1º e 2 de
dezembro, diversos locais da cidade receberão atividades esportivas radicais e gratuitas.
Serão cerca de 12 atrações para
diferentes idades e com diferentes níveis de adrenalina. Confira
a programação na Zona Norte:

Monumento na esquina das avenidas Edu Chaves e Roland Garros tem o registro histórico do bairro

O Parque Edu Chaves situa
do à margem do Rio Cabuçu de
Cima, da Rodovia Fernão Dias
faz divisa com o município de
Guarulhos, e por ser área de
cheia, várzea, do Rio Cabuçu
apresentava a ocorrência de enchentes, em épocas chuvosas.
Após a crescente desvalorização dos imóveis na região por
conta das enchentes, o Parque
Edu Chaves vive uma valorização imobiliária devido à canalização do rio.
Fundado em 3 de dezembro
de 1924, o Parque Edu Chaves
era uma fazenda de arroz, e não
tinha água, luz nem transporte público. Eduardo Pacheco
Chaves vendeu uma parte de
suas terras para Max Lowestein,
e outra para a Socieda
de Comercial & Construtora
S.A., que fez os loteamentos. A

Companhia Planurba elaborou
o planejamento das ruas arredondadas, o bairro foi planejado para ter o formato da Praça
Champs Elysees, em Paris, e ficou encarregada de vender os
1535 lotes. O progresso começou a aparecer no bairro depois
que a Caixa Econômica Federal
e o Clube dos Sargentos da antiga Força Pública se uniram e
investiram na construção de um
grande conjunto habitacional.
A partir de 1953 a região começou a crescer, e ter comércio,
antes era preciso ir ao Jaçanã
para comprar algo ou até mesmo
ao centro de São Paulo. Agora
isso é passado, pois o bairro
cresceu e trouxe conforto para
seus moradores. O bairro é vizinho dos bairros de Vila Sabrina,
Jardim Brasil e Jaçanã.
Leia mais na página 7

1º de dezembro
Das 12 às 20h - Basquetefut
Das 12 às 20h - Full Pipe
Das 12 às 20h - Giromaster
Das 12 às 20h - Pebolim Humano
Das 12 às 20h - Surf Mecânico
História do aviador Edu Chaves,
que dá nome ao bairro, é
destacada em monumento que
preserva a história do local
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Dezembro é o mês de conscientização sobre a AIDS

algumas cidades. Atualmente,
apenas a rede privada de saúde
disponibiliza autotestes.
Resultado positivo
De 1980 a junho de 2018, foram identificados 926.742 casos
de Aids no Brasil, um registro
anual de 40 mil novos casos. Em
2012, a taxa de detecção da doença era de 21,7 casos por cada
100 mil habitantes e, em 2017,
foram 18,3, queda de 15,7%.
Em quatro anos também houve

Virada esportiva terá entre seus pontos de atividades o C.E. Tietê

Horário das atrações:

Campanha do Dia Mundial de Luta
contra a Aids completa 30 anos
Nos últimos quatro anos os
casos de HIV foram reduzidos
em 16%, o tratamento na rede
pública de saúde foi responsável por essa redução. Além disso,
em 2017, o País registrou a maior
queda da mortalidade após a introdução do coquetel, em 1995.
Os números constam no novo
Boletim Epidemiológico apresentado pelo Ministério da Saúde, na
última terça-feira (27) de novembro, durante cerimônia da campanha que celebra 30 anos do Dia
Mundial de Luta contra a Aids.
Durante o lançamento da
campanha, o secretário de vigilância em saúde do ministério,
Osnei Okumoto, anunciou que
o Sistema Único de Saúde (SUS)
vai oferecer, a partir de 2019, o
autoteste para detecção do vírus
HIV. Em um primeiro momento,
serão disponibilizados 400 mil
autotestes nas unidades de saúde que já oferecem teste rápido.
O Ministério da Saúde realizou
projeto-piloto de distribuição em

Tietê - No bairro da Zona
Norte de São Paulo será possível voltar a ser criança, mas
com um nível a mais de emoção. Um Pebolim Humano promete atrair todas as idades para
brincarem juntas. O local também será palco do Giro Master,
Full Pipe e do Basquetefut. O
Tietê também se transformará em uma praia, os visitantes
poderão surfar em plena capital, com o Surf Mecânico. Faixa
Etária: de 6 a 60 anos (menores
de idade acompanhados por responsáveis). Onde: C.E. Tietê Avenida Santos Dumont, 843.

queda de 16,5% na taxa de mortalidade pela doença, passando de 5,7 por 100 mil habitantes em 2014 para 4,8 óbitos em
2017.
Bebês recém-nascidos, que
podem ser infectados por mães
portadoras do HIV, também estão mais protegidos. Nos últimos
sete anos, houve uma redução de
56% nos casos de contaminação
das crianças expostas. O aumento da testagem na Rede Cegonha
contribuiu para a conquista.
Leia mais na página 3

2 de dezembro
Das 8 às 16h - Basquetefut
Das 8 às 16h - Giromaster
Das 8 às 16h - Full Pipe
Das 8 às 16h - Pebolim Humano
Das 8 às 16h - Surf Mecânico
Praça Heróis da FEB Quem passar pelo bairro de
Santana poderá experimentar o Simulador de Voo Livre

Na Praça Heróis da FEB, em Santana, a atração será um Simulador de Voo

na praça que homenageia a
Força Expedicionária Brasileira
- nada mais apropriado. Faixa
Etária: de 6 a 60 anos (menores de idade acompanhados por
responsáveis) - Onde: Praça
Heróis da Força Expedicionária
Brasileira, 25-63 - Santana
Horário das atrações:
1º de dezembro
Das 12 às 20h - Simulador de Voo

norteará a execução de políticas
públicas para a redução de ocorrências graves e mortes no trânsito, a SMT calcula que 2.734
vidas serão salvas até 2028.
O programa Vida Segura da
Prefeitura é baseado no Visão
Zero, que parte da premissa de
que nenhuma morte é aceitável
no trânsito. Criado na Suécia
em 1997, esse conceito já é usado como referência para planos

A Virada Esportiva 2018 é
uma realização da Secretaria de
Esportes da Prefeitura de São
Paulo e as atividades estarão disponíveis em diversos horários e
diferentes pontos da cidade. Para
mais informações e a programação completa, acesse: http://www.
viradaesportiva2018.com.br/

Conselho Gestor do Hospital
do Mandaqui discute em
reunião melhorias prioritárias
O Conselho Gestor do
Hospital do Mandaqui realizou na última quarta-feira (28) sua reunião mensal,
contando com a presença
da diretoria do Complexo
Hospitalar
representada
por seu diretor, dr. Marcelo
Viterbo e demais membros
do corpo médico e de funcionários. Com grande participação popular entre membros do Conselho Gestor,
presidido por Marco Antonio
Nunes Cabral e representantes de entidades da região, a reunião foi iniciada
com a leitura da ata do encontro anterior e aprovação.
Leia mais na página 9
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Conselho Gestor do Hospital do Mandaqui pleiteia aumento de médicos e
demais profissionais para melhorar o atendimento

Audiência Pública na
Subprefeitura Jaçanã/Tremembé
No dia 10 de dezembro será
realizada Audiência Pública
Vida Segura, às 19 horas, na
Subprefeitura Jaçanã/Tremem
bé, na Avenida Luís Sta
matis,
300. A audiência é coordenada pela Secretaria Municipal
de Mobilidade e Trans
portes
(SMT), para apresentação de
proposta de um novo Plano de
Segurança Viária.
A adoção desse plano

2 de dezembro
Das 8 às 16h - Simulador de Voo

de segurança viária de longo
prazo em cidades como Nova
York, Cidade do México, Bogotá
e, agora, São Paulo.
A proposta do Plano de Se
gurança Viária que será apresentada, prevê o conceito de
proteção ao pedestre e ações de
melhorias viárias, como sinalização e fiscalização. O objetivo é
a redução de ocorrências fatais e
com vítimas.
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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

