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São Paulo, 12 de abril de 2019 - Nº 2854

Trecho Norte do Rodoanel permanece
sem data prevista para sua conclusão
O Trecho Norte do Rodoanel
permanece desde dezembro do
ano passado com grande parte
de suas obras paralisadas, o que
praticamente impossibilita sua
conclusão para este ano como
estava previsto. A Dersa, empresa estatal responsável pelas
obras, decidiu rescindir os contratos de metade dos lotes após
uma série de denúncias de fraude e superfaturamento.
Na ocasião, a Dersa alegou

que as empreiteiras responsáveis pelas obras apresentaram
incapacidade para continuar
com a construção dos três primeiros trechos da última alça
do Trecho Norte do Rodoanel,
que já soma pelo menos três
anos de atraso para sua conclusão. Os três últimos lotes continuam em andamento.
Ainda não foi confirmada uma data provável para a
conclusão das obras. A gestão
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atual da Secretaria de Logística
e Transportes (STL) informou
que está realizando uma análise de todas as obras em andamento ou paralisadas no estado.
No caso do Rodoanel foi contratado o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT) para analisar os seis lotes que fazem parte
do Trecho Norte que, segundo a
Dersa está com 86% das obras
concluídas até o momento.
Leia mais na página 7

ANTECIPE SEU
ANÚNCIO
Em virtude do feriado do
dia 19 de abril, (Sexta-feira
Santa), os anúncios para a
edição do dia 19 de abril
deverão ser antecipados para
o dia 17 de abril (quarta-feira).
Todo material será recebido
em nosso balcão de anúncios
até às 17 horas.
Rua Alfredo Pujol, 207 - Santana
Tel: 2977-6544 / 2950-7919
Trecho Norte do Rodoanel permanece sem data para término das obras

Tucuruvi
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Quatro postes não foram retirados do recuo
do ônibus na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes
Fotos: AGZN

Agradece a
preferência
Rua Dr. Olavo Egídio, 534 - Santana • F: 2099-8040

QUEIJOTERIA A LOJA DE QUEIJOS
VIVOS DA ZONA NORTE!
Venha experimentar nossos produtos
artesanais. Antepastos, geléias, mel, doce de
leite e goiabada além de vinhos e cachaças,
harmonizados com nossos queijos vivos!

R. Heliodora, 171 - loja C - Santana
Tel: (11) 2978-8738 / (11) 99579-1892

@queijoteria
@queijoteria

Postes no recuo do ponto de ônibus

No dia 27 de março foi
inaugurada uma loja de hipermercado na Avenida Cel.
Sezefredo Fagundes, 535. Após
três semanas da inauguração,
um problema chama a atenção

de quem passa na Avenida,
quatro postes estão no recuo
do ponto de ônibus, por enquanto há um ponto de ônibus provisório alguns metros
a frente.

www.chocolatesitalia.com.br
Ovo de Páscoa - Tipo

Horário de funcionamento:
das 6h30 às 19h30

Venha nos conhecer!

www.colegioheitorvillalobos.com.br
Av. Júlio Buono, 2.627 - Vila Gustavo
Tel: 2949-1802

•Clareamento Dental a Laser
•Implantes dentários: nacionais &
importados (Straumann)

•Ortodontia: Aparelhos Estéticos
e Autoligados

•Restaurações Estéticas

•Profilaxia (limpeza dos dentes)

Condições especiais para Convênios de Saúde e Odontológicos.
Agende já sua consulta!

informou que a execução do
serviço está na programação da
empresa. O trânsito na Avenida
Cel. Sezefredo Fagundes que já
era ruim ficou ainda pior, pelo
excesso de veículos na via.

PROMOÇÃO DIRETO DA FÁBRICA /2019

Referência em qualidade
na Zona Norte

•Tratamento de Canal e Gengiva

A Enel foi procurada, mas
a resposta foi que a rede de hipermercado solicitou o serviço e que até o dia 29 de abril
os postes serão retirados. A
Enel Distribuição São Paulo

OVOS DE PÁSCOA ITÁLIA

BERÇÁRIO SONHO MÁGIGO
BABY PRIME

Tratamentos Dentários para Você e sua Família.

Postes no recuo do ponto de ônibus em frente ao hipermercado recém inaugurado

Zona
Norte,
ame-a!

Ovo de Páscoa
Ovo de Páscoa
Ovo de Páscoa
Ovo de Páscoa
Ovo de Páscoa
Ovo de Páscoa
Ovo de Páscoa
Ovo família
Ovo família
Ovo branco
Ovo branco
Ovo branco
Ovo meio amargo
Ovo diet
Ovo misto
Ovo misto
Coração de Páscoa

Peso

Preço R$

40 gr.
100 gr.
130 gr.
200 gr.
400 gr.
600 gr.
800 gr.
1.800 gr.
2.800 gr.
200 gr.
400 gr.
600 gr.
400 gr.
200 gr.
200 gr.
400 gr.
150 gr.

3,50
6,80
8,80
13,80
26,80
41,80
56,80
136,80
192,80
15,80
28,80
44,80
28,80
29,80
15,80
28,80
10,80

* Produtos disponíveis enquanto houver estoque.
Temos arranjos de Páscoa, chocolate tipo italiano. Aceitamos cartões de crédito, débito e tickets
refeição (ticket restaurante, Smart VR, Visa Vale, SodexHo-Pass). Temos arranjos e cestas decoradas.

Loja 1 - Av. Nova Cantareira, 1.182
Tucuruvi - Com estacionamento

F: 2976-3249

Loja 2 - Rua Heliodora, 276 - Santana
Com estacionamento

F: 2959-6516

Av. Leôncio de Magalhães, 1.119 (em frente ao Metrô Jardim São Paulo) - Fones: 2976-9745/ 2977-6147

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital • Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

