
Página 2 - São Paulo, 14 de junho de 2019 - Imóveis

O MAIS EFICIENTE VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO EM TODA A REGIÃO 
NORTE DA CAPITAL. DISTRIBUÍDO E LIDO EM 88 BAIRROS DA 

ZONA NORTE, PARA UM PÚBLICO DE 500.000 LEITORES Tel: (11) 3856-2401

IMPRESSÃO

EXPEDIENTE

  www.gazetazn.com.br
comercial: gazetazn@gazetazn.com.br        redação: pautazn@terra.com.br

Fundador: Ary Silva • 03/02/1963

Empresa Jornalística Zona Norte Ltda
Certificado de registro de marca: 006381073

Diretor responsável: Osmar Fazzio • Jornalista responsável: Camila Alvarenga - MTB 27.335

Administração, Redação e Publicidade: 
Rua Alfredo Pujol, 207 2977-6544 / 2950-7919

Editorial
A maior obra viária do País está totalmente parada, desde o 

início deste ano e ainda sem previsão de serem retomadas. O 
Trecho Norte do Rodoanel, último a ser construído desse grande 
projeto iniciado em 1998, é dito desde o início como o mais 
complexo. Primeiro, por sua localização entre áreas rurais e o 
Cinturão Verde da cidade de São Paulo, na Serra da Cantareira. 
Durante muito tempo a ameaça aos mananciais foi discutida com 
o propósito de encontrar uma forma de preservar o Meio Ambiente 
ao mesmo tempo que a cidade precisava de uma solução para 
interligar as grandes rodovias do Estado, para evitar parte do 
tráfego de cargas da área urbanizada da cidade.

As obras iniciadas em 2013 podem ser vistas em diferentes 
pontos dos bairros extremos da Zona Norte, porém agora paradas. 
Com a previsão inicial de 4,3 bilhões, as obras já custaram cerca 
de 6,3 milhões e não há sequer previsão de término. O Governo 
do Estado informou que a Secretaria de Logística e Transportes 
(SLT) iniciou em janeiro uma análise total da obra e seus custos. 
Agora, um novo estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas foi 
solicitado pelo Estado para dar continuidade ao projeto e garantir 
o “bom uso dos recursos públicos”.

Além da gravidade da situação, há também o risco de novos 
prejuízos com as obras paradas e a provável deterioração de 
estruturas já construídas. Esse é um caso urgente que o poder 
público precisa dar uma resposta para a sociedade, tendo em 
vista a importância da obra, sua extensão, impacto social, e 
principalmente uso dos recursos públicos.

Outra obra importante para a Zona Norte, essa no âmbito 
municipal, é a canalização do Córrego Paciência. Em resposta à 
nossa redação, a Secretaria de Infraestrutura Urbana, responsável 
pelo andamento dos trabalhos, informou sobre as próximas etapas 
e confirmou o questionamento de muitos moradores, confirmando 
a previsão de desapropriações em toda a extensão dos Córregos 
Paciência e Maria Paula.

Ao todo, a Siurb confirmou a desapropriação de 462 imóveis, 
um número expressivo que impactará muitos moradores da região. 
Esse processo precisa ser efetivado com muita responsabilidade 
por parte do poder público para garantir que a população atingida 
tenha a melhor solução possível. De qualquer forma, é importante 
destacar que nesses casos, os moradores precisam sempre estar 
pautados com informações oficiais, uma vez que é comum o 
aumento de informações falsas na iminência das desapropriações.

Ainda nesta edição, destacamos a reunião promovida pela 
Associação Amigos do Mirante do Jardim São Paulo na próxima 
terça-feira para discutir a situação do terreno da Rua Porto Seguro, 
na região da Ponte Pequena, onde moradores temem a instalação 
de serviços assistenciais a dependentes químicos, e com isso a 
possibilidade de trazer graves problemas sociais e de segurança 
para essa área e todo seu entorno. 

Essas e outras notícias da região estão neste número de 
AGZN. Uma boa leitura a todos, ótimo final de semana e até nossa 
próxima edição!

O que foi notícia na semana
A Prefeitura de São Paulo cumpriu por completo 
apenas 7 das 53 promessas de governo contidas 
no Programa de Metas 2017-2020 proposto 
pelo ex-prefeito João Doria (PSDB) em 2017. 
O levantamento divulgado na última terça-feira 
(11), pela Rede Nossa São Paulo com base em 
dados divulgados no site oficial da Prefeitura. De 
53 metas, 27 estão em fase de execução, três 
com mais de 75%; 6 com nível de execução en-
tre 50% e 75%; e 18 com menos de 50%. 

•
Na manhã da última segunda-feira (10), um mo-
torista perdeu o controle e bateu em um poste, 
na Zona Norte, na Avenida Ataliba Leonel, sen-
tido do bairro. O acidente aconteceu na altura 
da Rua Borges Ladário, e deixou a via completa-
mente bloqueada.

•
Desde a 0 hora da última segunda-feira (10), 
em cumprimento à decisão recente do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, a Prefeitura de São 

Paulo informa que os usuários do Sistema do 
Bilhete Único já estão realizando o embarque de 
até 4 ônibus no período de 3 horas no valor de 
R$ 4,30, e não R$ 4,57, pagando uma única 
passagem. A Prefeitura de São Paulo informou 
que está recorrendo da decisão, uma vez que 
ela representa um gasto adicional de R$ 650 
milhões por ano para subsidiar, com dinheiro da 

população de São Paulo, uma 
obrigação que cabe às empresas.

•
Na noite do último domingo (9), 
um ônibus de turismo que 
capotou na Rodovia Floriano 
Rodrigues Pinheiro, na serra de 
Campos do Jordão, deixou 10 
mortos e mais de 51 feridos. 
Ônibus e carros estavam virados 
na pista, o que restou de um dos 
automóveis mostra a violência da 
batida: os policiais e os socor-
ristas tiveram bastante trabalho 

para socorrer as vítimas. As vítimas que tiveram 
ferimentos graves foram levadas para o Hospital 
Regional de Taubaté e para a Santa Casa de 
Pindamonhangaba. Os corpos dos mortos fo-
ram encaminhados para o IML (Instituto Médico 
Legal) de Taubaté. As causas do acidente ainda 
serão investigadas.

Foto: Reprodução/TV Globo

Reforma do posto da Pró-Sangue no Mandaqui 
transfere atendimento para novo local

A Pró-Sangue deu início a 
reforma de melhorias do posto 
Mandaqui, localizado na Zona 
Norte da capital. A unidade não 
interrompeu suas atividades e 
está aberta ao público em seu 
horário convencional de aten-
dimento, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 16h30, fechado 
aos sábados, domingos e feria-
dos. A única mudança refere-se 
ao local da coleta de sangue, que 
continua dentro do Complexo 
do Hospital do Mandaqui, em 
um espaço provisório localizado 
nas proximidades do posto em 
reforma.

O atendimento foi transferi-
do para a nova unidade, no final 
de abril. A partir de então, os 
candidatos à doação devem en-
trar pela portaria principal do 
Hospital e seguir até a rotató-
ria (em frente ao prédio princi-
pal do complexo).

Chegando nesse ponto, de-
vem prosseguir à esquerda em 
direção à unidade de coleta da 
Pró-Sangue que estará logo 
adiante. Para melhor orien-
tação, uma boa dica é se guiar 
pelo corrimão amarelo do cor-
redor que dá acesso ao Pronto-
Socorro. O Posto Mandaqui está 
localizado na Rua Voluntários 
da Pátria, 4.227 - Mandaqui - 
São Paulo.

Foto: Divulgação

Mapa do novo local provisório

Campanha de vacinação contra Sarampo 
começou na última segunda (10) 

para pessoas de 15 a 29 anos
Na última segunda-feira (10) 

as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) da cidade de São Paulo ini-
ciaram uma Campanha local de 
Vacinação contra o Sarampo. O 
público-alvo da ação é especifica-
mente formado por pes soas com 
idade entre 15 e 29 anos. A fai-
xa-etária que concentra o maior 
contingente de pessoas que pode 
ter deixado de tomar as duas do-
ses da vacina, como prevê o ca-
lendário nacional de vacinação. 

De acordo com a secreta-
ria municipal de saúde a meta é 
imunizar 2,9 milhões de pessoas 
até o dia 12 de julho, data pre-
vista para o término da campa-
nha, e o dia “D” será no dia 29 
de junho.

“A vacina tríplice viral, 
que protege contra o Sarampo, 

Caxumba e Rubéola, é eficaz em 
97% dos casos e é a única for-
ma de prevenir o contágio com o 
Sarampo, que é uma doença in-
fecciosa de elevado potencial de 
disseminação”, afirma a coorde-
nadora do Programa Municipal 
de Imunizações, Maria Lígia 
Nerger. No ano passado, o mu-
nicípio de São Paulo realizou a 
campanha de vacinação volta-
da para a população entre 1 e 
4 anos idade e atingiu 95,6% de 
cobertura, acima do percentual 
estabelecido pelo Ministério da 
Saúde. 

Casos confirmados 

Neste ano, a capital paulista 
confirmou 14 casos de Sarampo 
no município, sendo oito 

importados (pessoas que via-
jaram ou tiveram contato com 
quem viajou) e seis em investi-
gação quanto ao local provável 
de infecção. Até a confirmação 
destes casos, não havia regis-
tro da doença na cidade de São 
Paulo desde 2015. Não há casos 
de óbitos registrados na cidade.

As pessoas dessa faixa etária 
que já tiverem tomado as duas 
doses não precisam de reforço. 
Àqueles que não tomaram ou 
têm dúvidas devem comparecer 
às UBS com a caderneta de vaci-
nação. É preciso levar um sem-
pre um documento de identifi-
cação e se possível o cartão SUS. 
A expectativa da secretaria é va-
cinar 2,9 milhões de pessoas até 
o dia 12 de julho, data prevista 
para o término da campanha.

Vacinação

Educação Financeira é 
realidade em escolas e pesquisa 

aponta impacto até nos pais
A atual crise que enfrenta-

mos só comprova: o Brasil pre-
cisa de Educação Financeira, 
dentre o reforço em outras áre-
as. Felizmente hoje já são cerca 
de 300 mil crianças e jovens de 
todo o Brasil sendo educadas fi-
nanceiramente pelo Programa 
DSOP Educação Financeira nas 
Escolas. Os materiais já são uti-
lizados em mais de 115 cidades 
de 20 estados brasileiros.

Atualmente, estudos e pes-
quisas indicam uma mudança 
cultural, com a conscientização 
de que o ambiente escolar é o 
mais propício para o ensino des-
sa disciplina. Comprovando ain-
da que a família do aluno tam-
bém é beneficiada.

“Há quem pense que as 
crianças não têm discernimen-
to para lidar com finanças”, re-
lata o mentor da Metodologia 
DSOP e presidente da Abefin 
(Associação Brasileira de Edu- 
 cadores Financeiros), Rei naldo 
Domingos, “porém notamos que 
com 4, 5 ou 6 anos elas já reco-
nhecem o dinheiro como um 
meio para realizar sonhos. Isso 
nos faz acreditar em uma nova 
geração de pessoas independen-
tes financeiramente, mais reali-
zadas e felizes”.

A Educação Financeira não 
se restringe apenas aos alu-
nos. Os professores são capa-
citados para dominar e então 

disseminar o tema, e também 
os pais assistem palestras e têm 
acesso a cursos online gratuitos. 
Dessa forma, a mudança com-
portamental é trabalhada em 
toda a comunidade.

Famílias notam resultados

Por conta dos resulta-
dos positivos sentidos nos la-
res, cresce nos últimos anos o 
número de escolas em todo o 
País que adotam o Programa 
DSOP Educação Financeira nas 
Escolas. Pesquisa indica que 
100% das crianças e jovens que 
recebem Educação Financeira 
na escola, participam das dis-
cussões relacionadas às finan-
ças da família em casa.

Esse é um dos dados da 1ª 
Pesquisa de Educação Financeira 
nas Escolas, realizada em 2017, 
uma parceria entre o Instituto de 
Economia da UNICAMP, por seu 
Núcleo de Economia Industrial e 
da Tecnologia (NEIT), o Instituto 
Axxus e a Abefin.

Ela também aponta que a 
grande maioria (71%) dos alu-
nos que têm aulas sobre o tema 
nas escolas ajudam os pais a fa-
zerem compras conscientes. A 
pesquisa foi realizada com 750 
pais/responsáveis de cinco ca-
pitais brasileiras, Recife, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia 
e Vitória.

Programa do Sebrae-SP vai selecionar 
10 startups na capital paulista

O Sebrae-SP vai selecionar 10 
startups na capital paulista para 
participar do Startup SP, progra-
ma gratuito de desenvolvimento 
de startups digitais em estágio de 
validação do modelo de negócio. 
O programa tem duração de qua-
tro meses e oferece workshops, 
acompanhamento do negócio, co-
nexão com o ecossistema e men-
toria com parceiros de mercado. 
As inscrições podem ser feitas até 
o dia 30 de junho pelo site http://
startup.sebraesp.com.br/.

O foco do programa, que já 
atendeu mais de 200 startups 
em dois anos, é selecionar star-
tups inovadoras, com alto po-
tencial de crescimento, que uti-
lizem a tecnologia digital como 
ponto central do seu modelo de 
negócio e que já tenham rea-
lizado interações iniciais com 
seus clientes, para validações 
da problemática e MVP (míni-
mo produto viável). Para parti-
cipar do programa é necessário 
que a startup tenha uma equi-
pe com no mínimo dois funda-
dores, sendo um deles, obriga-
toriamente da área tecnológica. 

De acordo com o gestor esta-
dual do Startup SP, Fabio Zoppi 
Barrionuevo, um dos diferen-
ciais do programa é trabalhar 
com startups em estágio de va-
lidação, ao contrário da maioria 
dos programas do mercado que 
buscam startups em fase de tra-
ção. “Ajudamos a startup a va-
lidar sua problemática ou sua 
solução. É uma fase de pré-ace-
leração, de preparação para os 
estágios futuros”. O programa é 
gratuito e não cobra participa-
ção na empresa.

O programa também está 
com vagas abertas em Mogi 
das Cruzes, Araçatuba, Santos, 
Barretos, Bauru, Jundiaí, São 
José do Rio Preto e São José dos 
Campos.

Seleção

Todas as inscrições passarão 
por uma seleção inicial. Até 20 
startups serão escolhidas para 
a banca de pitch e seleção final. 
Na ocasião, cada finalista terá 
direito a cinco minutos de apre-
sentação, seguidos de até dez 

minutos para perguntas e es-
clarecimentos da banca. Os cri-
térios de seleção incluem uma 
avaliação do empreendedor e da 
equipe, do potencial de mercado 
e da solução proposta. 

As capacitações e mentorias 
começam em agosto e seguem 
até dezembro. Entre os dias 17 
e 19, será realizado o Bootcamp, 
em São Paulo. “O evento vai 
reunir todos os participantes 
para uma imersão empreende-
dora com workshops, mento-
rias, bate-papo com investidores 
e conexão com o ecossistema“, 
explica Fabio.

Cronograma

•30 de junho: prazo para 
inscrições
•5 de julho: divulgação dos 
fi nalistas
•Julho: banca de pitch
•26 de julho: resultado final dos 
projetos selecionados
•Agosto: início do programa
•17 a 19 de outubro: Bootcamp 
em São Paulo
•Dezembro: encerramento

Serviço de utilidade pública de A Gazeta da Zona Norte

4ª Turma
•Alto Mandaqui - *Drogaria Nova Mandaqui Ltda. 
- Av. do Guacá, 1.274 •Alto V. Maria - *Farmácia 
Montessori Ltda. - Praça Maria Montessori, 112 
•Carandiru - *Farmácia Canteiro Ltda. - Av. Gen. 
Ataliba Leonel, 1.860 •Casa Verde - *Adegmar 
Morais de Oliveira - R. Marambaia, 106 - *Drogali-
bra Ltda. - R. Carandaí, 64 - *Drogaria e Perf. WT 
Ltda. - R. Padre Antonio D’Angelo, 156 - *Droga 
Vésper Ltda. - R. Zilda, 650 - •Freguesia do Ó - 
*Ana Paula dos Santos Drogaria - Av. Miguel Cone-
jo, 994 - *Droga-Prolar Ltda. - Av. Itaberaba, 2.008 
•Imirim - *José Sérgio da Silva e Cia Ltda - R. Nova 
dos Portugueses, 822 - *Drogaria São Carlos do 
Imirim Ltda. - Av. Imirim, 1.298 - *Drogaria Imirim 
Ltda. - Av. Imirim, 2.708 - *Drogaria Albi Ltda. - Av. 
Imirim, 1.155 •Jd. Brasil - *Drogaria Nova Jardim 
Ltda. - Av. Antenor Navarro, 606 - *Drogaria Lucilene 
Ltda. - Av. Roland Garros, 1.150-A - *Droga Century 
Ltda. - Av. Sanatório, 47 •Jd. Cachoeira - *Drogaria 
Gênesis Ltda. - R. Prof. Bueno dos Reis, 193 •Jd. 
Carombé - *Drogaria Rodfarma Ltda. - Av. Manuel 
Bolivar, 317 •Jd. Neila - *Rede Genéricos Com. 
Medicamentos Ltda. - Av. Gustavo Adolfo, 1.143 
•Jd. São Paulo - *Drogaria S. Carlos do Jardim 
São Paulo Ltda. - Av. Leôncio de Magalhães, 1.221 
•Lauzane Paulista - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. 
Parada Pinto, 2.258 - *Drogaria TKM Ltda. - R. Cons. 
Moreira de Barros, 2.828 - *Drogaria e Perfumaria 
Fernanda Ltda. - R. Izabel Maria Garcia Parra, 29 - 
*Drogaria Conselheiro Ltda. - R. Franklin do Amaral, 
1.424 •Limão - *Drogaria São Paulo S/A. - Av. Prof. 
Celestino Bourroul, 986 •Mandaqui - *Civitareale & 
Cia. Ltda. - Av. Santa Inês, 719 •Parada Inglesa - 
*Janciauskas & Cia. Ltda. - Av. Gen. Ataliba Leonel, 
3.083 •Pq. Edu Chaves - *Drogaria do Parque Ltda. 
- Av. Edu Chaves, 862 - *Farmácia Santos Dumont 
Ltda. - Praça Cte. Eduardo de Oliveira, 31 •Pq. Novo 
Mundo - *Drogaria Cavalhari Ltda. - Av. José Maria 
Fernandes, 67 •Santana - *Drogaria São Paulo S/A. 
- R. Voluntários da Pátria, 1.935 - *S.S. Utiyama & 
Cia. Ltda. - R. Aluízio de Azevedo, 30-A - *Drogaria 
Pastorinha Ltda. - R. Paulo Gonçalves, 16 - *Drogaria 
Santa Filomena Ltda. - R. Dr. Zuquim, 716 - *Droga-
ria Livia Yasuda Ltda. - Av. Água Fria, 940 •Sta Tere-
zinha - *Drogaria Beltrami Ltda. - Al. Afonso Schmi-
dt, 619 •Tremembé - *Farmácia Farmasol Ltda. - Av. 
Cel. Sezefredo Fagundes, 2.416 - *Antonio Jaime de 
Souza Lima - Av. Maria Amália L. de Azevedo, 615 
•Tucuruvi - *Drogaria Central do Tucuruvi Ltda. - Av. 
Guapira, 241/243 - *Drogaria Marifarma Ltda. - Av. 
Tucuruvi, 275 •V. Brasilândia - *Drogaria Martins 
Ltda. - R. Parapuã, 2.058 •V. Carolina - *Drogaria 
Carolina Ltda. - Av. Antonio Munhoz Bonilha, 314 - 
*Farmácia Farmafran Ltda. - R. Abilio Pedro Ramos, 
66 •V. Ede - *A. Estevão & Cia. Ltda. - Av. Ede, 503 
•V. Ester - *Drogadelli Drogaria e Perf. Ltda. - R. Ma-
ria Curupaiti, 871 •V. Guilherme - *Farmácia Droga 
Candida Ltda. - R. Maria Cândida, 1.137 - *Drogaria 
Vila Guilherme Ltda. - R. do Imperador, 1.041 - *Ir-
mãos Guimarães Ltda. - Travessa Casalbuono, 120 - 
Ljs. 61,62,63,65 •V. Gustavo - *Drogaria São Paulo 
S/A. - Av. Guapira, 2.386 - *Drogaria Farmasaude 
Ltda. - Av. Júlio Buono, 1.395 •V. Maria - *Drogasil 
S/A. - Av. Guilherme Cotching, 1.802 - *Drogacerefar 
Ltda. - Av. das Cerejeiras, 1.317 - *Drogaria e Per-
fumaria Vitas Farma Ltda. - R. Canhoneiro Mearim, 
732 - *Drogaria Droga-Cell Ltda. - Av. Conceição, 
4.142 •V. Mazzei - *Farmácia Central de V. Mazzei 
Ltda. - Av. Mazzei, 1.659 - *Droga Lider Ltda. - R. 
Paulo Avelar, 942 •V. Medeiros - *Drogaria Hirosato 
Irmãos Ltda. - Av. Nossa Sra do Loreto, 1.078 •V. N. 
Ca choei rinha - *Drogaria Nova Cachoeirinha Ltda. 
- Av. Parada Pinto, 344 •V. Nivi - *Drogstore Nivi 
Drogaria Ltda. - R. Tanque Velho, 1.047 •V. Paiva 
- *Drogaria Angelina Ltda. - R. do Imperador, 1.262 
- *Drogaria Av. Conceição Ltda. - Av. Conceição, 
1.871 •V. Palmeiras - *Drogaria Village Ltda. - R. 
Antonio de Couros, 34 - *Drogaria Moderna de Pal-
meiras Ltda. - R. Santa Angela, 311 •V. Penteado 
- *Drogaria - Henri Charles Ltda. - R. Henry Charles 
Potel, 887 •V. Sabrina - *Drogaria De Bellis Ltda. - 
Av. Milton da Rocha, 294 - *Adenival Ribeiro - Av. 
Professor Castro Júnior, 222
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