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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.

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

APARELHOS AUDITIVOSAPARELHOS AUDITIVOS
Promoção

Aparelhos 
digitais  

a partir de 
R$ 1.250 cada

5082-1270 / 5084-0834

Santana - R. Ezequiel Freire, 520 - Próx. ao metrô
V. Mariana - R. Domingos de Moraes, 1.061 - cj. 51

atendimento@somvida.com.br • www.somvida.com.br

VOCÊ MERECE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR.

Cursos de: 

Cabeleireiro, Manicure, Depilação, 
Designer de sobrancelha, 

Auto Maquiagem

Av. Tucuruvi, 955/957 - Térreo - Tucuruvi 
Fones: 2952-7648 / 2262-4271

Rua Leite de Morais, 130 - Santana 
Fone: 2976-8828

SCOLA SUPERIOR DE
ABELEIREIROS NONAKA

Arredores do Córrego Cabuçu, 
na Avenida Antônio Maria de 

Laet, continuam com problemas

Na edição 2847 do dia 22 de 
fevereiro de 2019 publicamos a 
seguinte matéria “Entorno do 
Córrego Cabuçu, na Avenida 
Antônio Maria de Laet, está 
com mato alto e mau cheiro”, 
na ocasião recebemos uma re-
clamação da moradora, falando 
que havia mato alto, a calçada 
à beira do rio estava danifica-
da, tornando um desafio para os 

pedestres. E também que o es-
goto não era canalizado com um 
mau cheiro intenso.

Na época procuramos nova-
mente a subprefeitura Santana/ 
Tucuruvi e foi informado que 
os serviços seriam feitos após o 
Carnaval 2019. 99 dias depois, 
procuramos a Subprefeitura 
novamente para saber sobre 
os serviços e a resposta foi “a 

manutenção do córrego foi fei-
ta em abril deste ano. Será feita 
novamente em agosto. Quanto a 
calçada será feita uma vistoria 
para que sejam tomadas as devi-
das providências. Quanto ao es-
goto é com a Sabesp.”

Procuramos a Sabesp para o 
questionamento, e até o fecha-
mento dessa edição não houve 
resposta.
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Córrego com mato alto, limpeza foi feita em abril Entulho deixado dia 3/7 segundo a moradora da Rua Guarajá 

Tucuruvi

Rodoanel Norte, obras paradas e 
aumento de invasões preocupam

Totalmente paradas 
desde março deste ano, as 
obras do Rodoanel Norte 
não têm previsão de reto-
mada. Iniciado em 2013, 
esse trecho foi orçado em 
R$ 4,3 bilhões, porém após 
seis anos de obras, já foram 
gastos R$ 6,3 bilhões de 
acordo com o governo de 
São Paulo. 

A aparente disparidade 
dos números fez com que 
em setembro do ano pas-
sado, o então governador 
Márcio França contratasse 
uma análise da Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econô micas - Fipe para 
avaliar questões jurídicas, 
econômicas e de engenha-
ria das obras. O resultado 
foi que a obra já custou cer-
ca de 50% acima das pre-
visões iniciais e vem cau-
sando prejuízos aos cofres 
públicos.

Longe de ser termina-
do, o que já foi construído 
do Rodoanel Norte se dete-
riora, enquanto novos cál-
culos não são concluídos 
para que as obras sejam re-
tomadas. Além disso, todo 
o entorno das obras sofre 
ainda mais desgastes de-
vido à paralisação com o 
aumento de ocupações ir-
regulares, como se obser-
va na região do Jardim 
Cachoeira. 

Atualmente, o gover-
no do Estado não tem uma 
previsão de retomada das 
obras. Além do relatório da 
Fipe, outro estudo está em 
elaboração pelo Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas 
para avaliar exatamente o 
que falta concluir e a qua-
lidade do que já foi feito. 
Somente após essa análi-
se, uma perspectiva de re-
tomada poderá ser feita.
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Obras do Rodoanel seguem paradas e abandonadas no entorno 
da Serra da Cantareira do Rodoanel Norte

Com obras paralisadas, aumentam as ocupações nas 
proximidades do Rodoanel Norte

Jardim São Paulo comemora 
81 anos nesta quarta-feira

O bairro Jardim São Paulo 
comemora, oficialmente nes-
ta quarta-feira (17), 81 anos de 
exis tência. Fundado em 1938, 
a área que hoje corresponde ao 
bairro era formado basicamen-
te por chácaras em sua maioria  
de imigrantes portugueses e ita-
lianos que cultivavam flores e 
hortaliças. A partir do processo 
de loteamento, deu-se origem a 
um bairro considerado de médio 
a alto padrão, com casas amplas 
e boa qualidade de vida, porém 
ainda distante do acesso á áre-
as centrais.

A dificuldade de acesso foi 
mudando com o desenvolvimen-
to dos transportes em toda a 
Zona Norte e ganhou ainda mais 
valorização com a inauguração 
da estação Jardim São Paulo do 
Metrô em 1998. Antes disso, o lo-
cal onde foi construí da a estação 
de Metrô era municipal e abriga-
va um grande prédio onde fun-
cionava a então Administração 
Regional de Santana/Tucuruvi. 

Para dar lugar às obras do 
Metrô, a então Administração 
Re gional (hoje Subprefeitura) foi 
transferida para o atual endere-
ço (Avenida Tucuruvi, 808) e o 
antigo prédio foi implodido em 
29 de janeiro de 1992, fato que 
marcou a história da região.

Atualmente, Jardim São 
Paulo é considerado um dos 
mais valorizados bairros da 
Zona Norte por sua caracterís-
tica, predominantemente resi-
dencial, fácil acesso ao Metrô, 
ruas arborizadas e toda rede de 
comércio e serviços. O bairro 
conta ainda com o trabalho da 
Associação Amigos do Mirante 
do Jardim São Paulo, presidida 
pela moradora Alba Medardoni, 
que encaminha as demandas da 
comunidade para o poder pú-
blico. Manutenção de vias, cal-
çadas e segurança. As reuniões 
mensais acontecem toda últi-
ma quinta-feira do mês, a par-
tir das 20 horas no salão de fes-
ta do Santuário Nossa Senhora 

da Salete, que fica localizado 
na Rua Dr. Zuquim, 1.746, em 
Santana. A próxima reunião 
acontece no próximo dia 29/8.

Além das reinvindicações 
dos moradores, a AAMJSP tra-
ta de diversos assuntos relati-
vos a bairros da Zona Norte, 
além de campanhas beneficen-
tes e as comemorações pelo ani-
versário do bairro. A cada dois 
anos, promove uma solenida-
de na qual homenageia pessoas, 
empresas e entidades importan-
tes para o desenvolvimento do 
bairro. Como a última homena-
gem aconteceu no dia 8 de agos-
to de 2018, no tea tro do Sesc 
Santana, a próxima é esperada 
para 2020. Para o próximo dia 
27/7, a Associação Amigos do 
Mirante do Jardim São Paulo 
está em negociação com o Metrô 
para utilizar a praça junto à es-
tação, para uma festa em co-
memoração ao aniversário do 
bairro. A programação será 
divulgada.
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Jardim São Paulo comemora 81 anos no próximo dia 17

Lojas Vale a Pena 
Veja anúncio na página 7

Zona Norte,
ame-a!

Leia nesta edição
¤ Tribunal de Justiça de São Paulo 
recebe exposição do Memorial da 
Inclusão sobre a luta das pessoas  

com deficiência ...  Página 3

¤ Fábricas de Cultura abrem  
inscrições para ateliês artísticos 

 do 2º semestre ...  Página 4

¤ Segunda Startup Varejo aconteceu 
no último sábado e teve parceria entre 

o Instituto Center Norte, Ideias de 
Futuro e Luiza Labs...  Última Página


