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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
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50% DE DESCONTO
NA COMPRA

DA SEGUNDA ARMAÇÃO DE QUALQUER MARCA.

Tel: (11) 2283-0003  www.oticavoluntarios.com.br

Descubra nossas áreas do conhecimento

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 2624

UNIDADE SANTANA Saiba mais em:
usjt.br/santana
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CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO (CAC)
Segunda a Sexta das 08h às 22h e aos Sábados das 09h às 13h

Início das aulas: 25 de fevereiro de 2019/saojudasunidadesantana

Horto Florestal comemora 123 anos com 
programação especial neste fim de semana

O Parque Estadual Alberto 
Löfgren, conhecido também 
como Horto Florestal, come-
mora 123 anos neste domingo. 
Como um dos pontos turísticos 
mais importantes da cidade, o 
Horto Florestal é um parque ur-
bano que contém grandes áreas 
de Mata Atlântica, atraindo vi-
sitantes pela diversidade de sua 
fauna e flora. 

A data será comemorada 
com uma caminhada acompa-
nhada de monitores que con-
tarão a história do parque e 
algumas de suas edificações his-
tóricas, como o antigo Palácio 
de Verão do Governo e o Museu 
Florestal, além de vários atrati-
vos como a Trilha do Arboreto 
500 anos, Núcleo Estação Vida, 
entre outras atrações do parque. 

Essa atividade é gratuita e 
não é necessário agendamento 
prévio. Com início previsto para 

às 9 horas, o ponto de encontro 
será na Rua do Horto, 931. A 
previsão de término é 12 horas. 

Informações pelo tel.: (11) 2232-
3117. Leia mais sobre a história 
do Horto Florestal na página 7.

Foto: AGZN

Palácio do Governador é uma das edificações históricas do Horto Florestal

Biblioteca de São Paulo comemora 
nove anos com programação especial

A Biblioteca de São Paulo 
completa nove anos, nesta sex-
ta-feira (8), instalada numa área 
de 4.257m², a biblioteca traz ca-
racterísticas inovadoras, além de 
um amplo acervo com mais de 
30 mil títulos, Cds, DVDs e jogos 
numa iniciativa para atrair o pú-
blico e aproveitar o espaço. 

Além de todo esse material 

a BSP tem a preocupação com a 
acessibilidade o que inclui des-
de a facilidade de locomoção in-
terna para os usuários cadeiran-
tes, aparelhos tecnológicos que 
permitem a leitura em braile de 
qualquer item disponível na bi-
blioteca. Também é importante 
ressaltar que a biblioteca conta 
agora com óculos com tecnologia 

revolucionária, que oferece maior 
independência às pessoas com 
deficiência visual, déficit de leitu-
ra, dislexia e síndrome de down. 
Para mais informações, procure 
a equipe de atendimento.Confira 
na página 7 a programação com-
pleta (sujeita a alterações) dos 
próximos dias e do aniversário 
da Biblioteca São Paulo.

Assembleia Legislativa aborda problemas do
Hospital do Mandaqui em Comissão de Saúde

A Comissão de Saúde da 
Assem bleia Legislativa de São 
Paulo iniciou suas reuniões na últi-
ma terça-feira (5) e abordou, entre 
outros assuntos, os problemas do 
Hospital do Mandaqui. Presidida 
pelo deputado Edmir Chedid 
(DEM), a comissão ouviu o diretor 
técnico do Hospital do Mandaqui, 
Marcelo Barletta Soares Viterbo 
que apresentou dados sobre o fun-
cionamento do hospital, núme-
ro de atendimentos realizados e 
abrangência do seu público.

Muitas das questões aborda-
das foram tratadas nas reuniões 
do Conselho Gestor do Hospital 
do Mandaqui, dissolvido pela di-
retoria do Hospital em sua última 
reunião realizada em 19 de de-
zembro do ano passado. Na oca-
sião, o diretor técnico do hospital 
apresentou argumentações ba-
seadas em determinações legais 
(especificadamente na ADI/STF 
4000 e no Despacho 4940/2018 
da CSS/SES) que considera in-
constitucional as atividades dos 
Conselhos Gestores nas unidades 

estaduais de saúde e determinou 
a dissolução do conselho.

Desde então, o Conselho Ges-
tor vem atuando para reverter le-
galmente essa situação e retomar 
as atividades, tendo por base ou-
tros conselhos que continuam em 
funcionamento nos demais equi-
pamentos públicos de saúde. Esse 

foi um dos temas questionados 
pela Comissão de Saúde, além de 
outros problemas como falta de 
médicos, leitos, material e equipa-
mentos para atender a demanda, 
além de problemas estruturais do 
prédio e recursos destinados à uni-
dade hospitalar.

Leia mais na página 6

Foto: AGZN

Hospital do Mandaqui foi um dos temas abordados 
na Comissão de Saúde da ALESP

Nova cratera se abre no 
Conjunto Habitacional Cingapura

Moradores do Conjunto 
Ha bi tacional Cingapura tive-
ram grande susto na noite da 
última segunda-feira (4) com 
a abertura de uma cratera de 
aproximadamente 30 metros 
entre dois prédios do condo-
mínio. O buraco engoliu qua-
tro carros e parte do concreto 
das garagens e ainda apresen-
tava aparente perigo devido 

ao número de rachaduras no 
solo.

A Defesa Civil isolou o lo-
cal, porém garantiu que não 
havia riscos para os aparta-
mentos, não havendo a neces-
sidade de desalojar esses mo-
radores. Essa já é a terceira 
vez que uma cratera se abre 
no local. A primeira aconte-
ceu em 2016, quando uma das 

quadras cedeu abrindo um 
enorme buraco entre os pré-
dios. Em dezembro do ano 
passado, outra área das gara-
gens foi atingida por desaba-
mento. Até o momento, não há 
informações sobre uma obra 
efetiva no local e moradores 
temem  novos incidentes como 
esse, com a proximidade do pe-
ríodo de chuvas.

Foto: AGZN

Cratera de aproxidamente 30 metros se abre no Conjunto Habitacional Cingapura
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