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Inclusão da Avenida Tiradentes no roteiro dos
blocos de Carnaval é rejeitada por moradores
A inclusão da Avenida Tira
dentes entre os pontos que de
vem receber os blocos carna
valescos de São Paulo gerou a
organização de um abaixo-as
sinado contra essa medida por
representantes da comunida
de da região da Ponte Pequena.
O anúncio foi divulgado no iní
cio de dezembro, quando a pre
feitura informou a inclusão, en
tre outros pontos, da Avenida
Tiradentes entre as avenidas
que devem receber os blocos do
Carnaval paulistano.
Essa medida se deve à

necessidade de alternativas
para substituir a Avenida 23 de
Maio, que em 2018, reuniu cer
ca de 6 milhões de foliões, o que
impediu o tráfego nessa funda
mental via de ligação Norte-Sul
da cidade, além de fazer par
te do acesso a seis importantes
hospitais da cidade.
O crescimento do Carnaval
de rua na cidade de São Paulo
é um fenômeno que tem se for
talecido nos últimos anos. Neste
ano os desfiles devem saltar de
449 (considerando o Carnaval
de 2018) para 737.
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A primeira região a receber
esse evento e sofrer seus impac
tos foi Vila Madalena. Em pra
ticamente todas as regiões afe
tadas, o estrondoso crescimento
do público desse evento trouxe
em seu lado negativo transtor
nos na mobilidade urbana, con
servação das ruas e segurança.
Preocupados com o impac
to desse grande evento da re
gião, moradores estão organi
zando
um
abaixo-assinado
contra a utilização da Avenida
Tiradentes para o Carnaval.
Leia mais na página 7

Campanha sobre Janeiro Branco
no Parque da Juventude
No dia 20 de janeiro, das
10 às 16 horas, no Parque da
Juventude, haverá um grupo
de psicólogos (as) e voluntários
que falarão sobre a importância
de cuidar da Saúde Mental.
A Campanha Janeiro Branco
chega à sua sexta edição e ga
nha espaço em todo o Brasil, a
ação busca mobilizar a socieda
de em favor da Saúde Mental e
Emocional com ações que serão
realizadas em várias cidades do
País ao longo do mês de janeiro.
Para participar é só compa
recer no Parque da Juventude
que fica localizado na Avenida
Cruzeiro do Sul, 2.630 - Ca
randiru, São Paulo - para mais
informações ligue: 2089-8600
ou acesse a página do even
to: https://www.facebook.com/
events/530223550823518/

Leia nesta edição
¤ Documentário brasileiro conta a
história do HIV e Aids ...
Página 2

¤ Circuito Municipal da Cultura
acontece na Zona Norte ...
Página 3
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Avenida Tiradentes deve receber cerca de 2 milhões de pessoas durante o Carnaval paulistano

2019 COMEÇOU CHEIO DE
NOVIDADES PARA SEU PET!
A BEST VET nasceu com o sonho de uma família, para oferecer
um serviço veterinário 24 horas extremamente profissional
e de qualidade com atendimento individual e personalizado.
Em 2019, esse sonho vira realidade, e convidamos vocês
Conscientização sobre Saúde Mental terá evento no Parque da Juventude

para conhecer, um lugar idealizado e planejado com
muito amor e dedicação pela nossa família para a sua!
Dentre nossos serviços destacamos uma sala sempre
preparada para receber EMERGÊNCIAS, RADIOLOGIA,
LABORATÓRIO, CIRURGIA E INTERNAÇÃO.
Temos também um Centro de Estética funcionando em horário
diferenciado, e usando exclusivamente produtos Pet Society.

¤ Governo autoriza parcelamento
do IPVA no cartão de crédito ...
Página 7

¤ Sesc Santana tem aulas de
tecelagem em janeiro ...
Página 8

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
CENTRO VETERINÁRIO: 24 horas
CENTRO DE ESTÉTICA: Segunda a Sexta das 9 às 21 horas
Sábados, Domingos e Feriados das 9 às 17 horas
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