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Distribuição Gratuita - Venda Proibida

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

O PROGRAMA DE VANTAGENS 
MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO 
 C INEMARK MAN IA NAS B I LHETER IAS 

E TENHA VANTAGENS O ANO INTEIRO.

Canonização de Irmã Dulce 
será em 13 de outubro

Na última segunda-feira (1º), 
o Vaticano anunciou a data de ca-
nonização da Irmã Dulce, o Papa 
Francisco, no Vaticano, e Dom 
Murilo Krie ger, em Salvador, fi-
zeram o anúncio ao mesmo tem-
po. A Cerimônia será presidida 
pelo Papa Francisco, no Vaticano, 
em Roma, no dia 13 de outubro e 
ela será chamada de Santa Dulce 
dos Pobres. Irmã Dulce é a pri-
meira mulher nascida no Brasil 
que se tornará Santa.
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Carros andam em 
alta velocidade nas 
ruas transversais

Os pedestres devem ficar cada 
vez mais atentos ao andar pelas 
ruas da capital, os motoristas estão 
andando cada vez mais em alta ve-
locidade nas transversais de aveni-
das ou ruas, como nas transversais 
da Rua Salete, Rua Voluntários da 
Pátria, Rua Cônego Manuel Vaz, 

Avenida Luiz Dumont Villares, 
Avenida Cruzeiro do Sul, entre 
outras. Por não ter fiscalização ou 
placa de limite de velocidade os 
motoristas estão abusando da alta 
velocidade, e com isso os pedestres 
devem redobrar a atenção ao atra-
vessar a rua.

Foto: AGZN

Alta velocidade nas transversais de avenidas e/ou ruas

Santana

Córrego Paciência: moradores notificados
sobre desapropriações mobilizam-se

As obras de canalização do 
Córrego Paciência estão em an-
damento desde agosto do ano 
passado, quando foram inicia-
das as intervenções no trecho 
entre o Rio Cabuçu e a Rodovia 
Fernão Dias. Discutido há dé-
cadas na região, o projeto para 
controle das enchentes ao longo 
do Córrego Paciência foi apro-
vado na gestão anterior, quando 
foram realizadas audiências pú-
blicas a respeito. 

O projeto conta com recur-
sos federais e inclui a canali-
zação de 4,5 quilômetros do 
Córrego Paciência, a construção 
de um grande piscinão com ca-
pacidade para 115mil m³ e in-
tervenções no sistema viário e 
paisagismo, totalizando o valor 
de R$ 139 milhões no contra-
to, de acordo com informações 
da Secretaria de Infraestrutura 
Urbana e Obras, responsável 
pela implantação do projeto.

No primeiro trecho já con-
cluído não houve desapropria-
ções. Porém, em toda a exten-
são da obra está prevista a 
desapropriação de 462 imóveis, 

dos quais 83 encontram-se no 
trecho 4 do projeto, atualmente 
em fase de expropriação, segun-
do a SIURB. Isso significa que 
os proprietários já foram noti-
ficados e começam a ser conta-
tados pela empresa responsável 
pelo levantamento da documen-
tação, desses imóveis e poste-
rior avaliação.

Esses moradores, estão há 
décadas na região e apoiam a ca-
nalização do Córrego, mas ques-
tionam a necessidade de uma 
nova estrutura viária ou cons-
trução de praças. “Queremos 
melhoria do bairro com a cana-
lização do córrego, mas não que-
remos a desapropriação”, afir-
ma uma das moradoras Magaly 
Farias. De acordo com informa-
ções obtidas a respeito do pro-
jeto, essa área desapropriada 
será destinada a nova estrutu-
ra viária e a praça, o que provo-
ca indignação entre moradores. 
“Vou ter que deixar minha casa 
para a construção de uma praça 
ou pista de skate?”, questiona a 
moradora.

Leia mais na página 7
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Margem do Córrego Paciência recebe obras de canalização. Moradores mostram as estacas que delimitam a área a ser canalizada 
e questionam necessidade de desapropriações no entorno

Lançamento
em Santana

96240-9882    Valdevan 
99999-1532    Pitanga

Apartamentos 1 e 2 dorms, c/ 34/54m2 
c/ vaga a partir do 5º andar.

Lazer completo!

Ao lado do Metrô.
Rua Alfredo Pujol, 197

Interdição parcial aos domingos deixa
moradores de Vila Bianca sem saída

A interdição parcial da Ave-
nida Braz Leme aos domingos 
pela manhã, já é uma tradição 
na Zona Norte. Atendendo a 
eventos que constam no calen-
dário da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer - SEME, as 
corridas acontecem em média 
uma a cada mês, reunindo pú-
blicos maiores ou menores, de-
pendendo da ocasião. 

Em geral, as interdições 
acontecem das 5h30 até às 
10h30, no lado par da via en-
tre a Ponte da Casa Verde até 
a Rua Voluntários da Pátria.  

Para garantir o funcionamen-
to do trânsito nesse período, a 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego instala faixas nas proxi-
midades avisando sobre as inter-
dições e indica como caminhos 
alternativos para esses perío-
dos o acesso pela Avenida Braz 
Leme no sentido bairro,  pela 
Rua Desembargador Euclides 
da Silveira, Rua Ouro Grosso, 
Avenida Casa Verde, Rua Leão 
XIII, Rua Alfredo Pujol e Rua 
Voluntários da Pátria. 

O esquema especial, po-
rém não atende moradores do 

bairro Vila Bianca, situado en-
tre o Campo de Marte e Avenida  
Braz Leme. “Nós que moramos 
aqui na Via Bianca, com gran-
de número de residências, con-
domínios e comércio, estamos 
sendo bloqueados em nossa mo-
vimentação por fechamento da 
avenida e dos retornos”, afir-
ma o morador Alcides Couto. 
“Se, ao menos, tivéssemos 
uma saída, tudo bem, mas te-
mos que ficar de castigo até 
terminar o bendito evento. A 
Vila Bianca é um bairro gran-
de e não deveria ficar refém de 

algumas organizações”, destaca 
o morador. 

Contatamos a Subprefeitura 
Santana/Tucuruvi que informou 
ser apenas comunicada, quanto 
aos eventos, cabendo diretamen-
te à CET a sua organização viá-
ria. Já a CET destacou  caminhos 
alternativos pelas ruas já citadas 
(Rua Desembargador Euclides 
da Silveira, Rua Ouro Grosso, 
Avenida Casa Verde, Rua Leão 
XIII, Rua Alfredo Pujol e Rua 
Voluntários da Pátria) mas ne-
nhuma alternativa específica com 
relação ao bairro Vila Bianca. 
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Interdição parcial da Avenida Braz Leme acontece em média, 
uma vez por mês aos domingos

Moradores de Vila Bianca têm dificuldade de sair do bairro 
no período de interdição

Avenida Braz Leme

¤ São João do CTN é prorrogado 
até 28 de julho ...   
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¤ Revolução Constitucionalista  
de 1932 marcou importante 

momento do Brasil ...   
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¤ Fábricas de Cultura têm 
programação especial para 

crianças e adolescentes nas férias ...   
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