
São Paulo, 28 de novembro de 2019 - Nº 2887

Fundador: ARY SILVA (1963 - 2001) - ANO LVI - UM SEMANÁRIO DO POVO PARA O POVO
Redação - Administração - Publicidade - Rua Alfredo Pujol, 207 - Cep: 02017-901 - Fones: 2977-6544 / 2950-7919

Site: www.gazetazn.com.br • e-mail: gazetazn@gazetazn.com.br • Distribuição Gratuita • Venda Proibida

ÓCULOS EM

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.

Dia D neste sábado com foco em jovens 
adultos na faixa etária de 20 a 29 anos

Neste sábado (30), haverá o 
dia D da campanha de vacinação 
contra o Sarampo, com foco em 
jovens adultos na faixa etária de 
20 a 29 anos. A meta é que esse 
público-alvo tome duas doses da 
vacina tríplice viral (Caxumba, 
Rubéola e Sarampo) em inter-
valo mínimo de 30 dias. Para se 
imunizar basta se dirigir a uma 
das UBS (Unidades Básicas de 

Saúde) do município para atua-
lizar a caderneta.

Quem não tiver a compro-
vação vacinal, deverá receber a 
primeira dose da vacina duran-
te a campanha e a segunda será 
agendada. Já aqueles que tive-
rem recebido apenas a primeira 
dose da tríplice viral ao longo da 
vida, receberão a segunda dose 
durante a campanha. É preciso 

levar a caderneta de vacinação 
para que o profissional de saúde 
avalie a situação vacinal.

Até o dia 7 de novembro des-
te ano foram confirmados 10.429 
casos de Sarampo no país e 15 
mortes, sendo que o estado de 
São Paulo representa 90,5% das 
infecções (5.123), seguido por 
Paraná (227).

Em 2020 o público-alvo será: 
5 a 19 anos, 30 a 49 anos e de 50 
a 59 anos. As pessoas desses gru-
pos devem ir às UBSs com a car-
teira de vacinação para que seja 
atualizada.

Restrições à vacina

Gestantes e pacientes imu-
nodeprimidos (pessoas com bai-
xa imunidade, transplantados ou 
em tratamento contra o Câncer) 
devem avaliar com seus médicos 
se podem ou devem tomar a dose.

Os postos de saúde e postos 
volantes estarão abertos para 
vacinação. Quem for se vacinar 
deve levar carteira de vacinação 
e documento original com foto.

Foto: Carlos Bassan/Fotos Públicas

Vacina tríplice viral (Caxumba, Rubéola e Sarampo)

O STUDIO 
MAIS INTELIGENTE

DE SANTANA

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO A 450 m DO METRÔ SANTANA

DIFERENCIAIS:

Área externa com paisagismo, Salão de festas/ 
gourmet, Academia, Ponto para ar condicionado, 
Espaço Coworking, Pet Place, Bicicletário, 
Piscina, Lavandeira compartilhada

Procure a XUXA na recepção. Contato:      99220-9393
VISITE PLANTÃO: Rua Alfredo Pujol, 159 - Santana

Studios 25 e 30m2

A partir de

a vista
R$ 167mil

Creci: 86.524
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UNIDADES

R. Augusto Tolle, 649 - Santana

PROMOÇÃO 25%
Para todas as pizzas

Delivery
  2507-0312
  2507-0313
  97609-2408

Black Friday

Usuários reclamam de esgoto junto a 
ponto de ônibus na Rua Leite de Moraes

Usuários do ponto de ônibus 
situado na Rua Leite de Moraes, 
relatam a presença de água de 
esgoto junto à calçada. De acor-
do com a leitora Vera Paulino, 
que utiliza a linha 971-X, a água 
suja forma poças bem próximas 
ao ponto, expondo as pessoas ao 
mau cheiro e risco de contami-
nação. “As pessoas que ficam 
aguardando o ônibus no local 
são submetidas ao mau chei-
ro do esgoto que ali é descar-
tado, sem nenhum pudor, com 
risco de contrair Dengue, devi-
do a água parada e outras doen-
ças provenientes! Nos dias de 
chuva, a situação é degradante, 
pois, a água da chuva sobe a cal-
çada misturada com a água do 
esgoto e as pessoas são obriga-
das a ficarem com os pés dentro 
dessa mistura nojenta”, afirma.

Segundo ela, já foram várias 
as reclamações registradas jun-
to à Prefeitura e a Sabesp. Na 
última semana, a Sabesp infor-
mou à AGZN através de sua as-
sessoria de imprensa ,que o local 
foi vistoriado e não foi constata-
do problemas na rede de esgo-
to ou águas pluviais. A questão 
pode estar relacionada ao des-
nivelamento da calçada, o que 
pode ocasionar o acúmulo de 
água. A Subprefeitura Santana/
Tucuruvi informou que a equi-
pe técnica irá analisar o local e 
tomar as medidas necessárias. 

Foto: AGZN

Ponto de ônibus na Rua Leite de Moraes onde usuários 
reclamam da água de esgoto

Santana

Parque Edu Chaves completa 95 anos 
com muito desenvolvimento

Na próxima terça-feira o 
Parque Edu Chaves completa, 
oficialmente 95 anos de funda-
ção. A data refere-se ao ano de 
1924, quando o então proprie-
tário da área, Eduardo Pacheco 
Chaves vende parte de suas ter-
ras dando início ao processo de 
loteamento. A formação do bair-
ro foi impulsionada com uma 
parceria da Caixa Econômica 
Federal com o clube dos sargen-
tos da antiga Força Pública para 
a construção de um conjunto 
habitacional promovendo a ocu-
pação do bairro.

Situado às margem do Rio 
Cabuçu de Cima e sendo cor-
tado pelo Córrego Paciência, o 
bairro sofreu por muitos anos 
com grandes enchentes que che-
garam a desvalorizar a região. 
Após muita mobilização popu-
lar, que teve impulso através 
da Sociedade Amigos do Parque 
Edu Chaves, a Sapec, o governo 
do Estado efetivou a canalização 
do Córrego Cabuçu de Cima. A 
partir de então, as grandes en-
chentes ficaram para traz e o 
bairro tem, atualmente uma 
boa qualidade de vida.

Com uma ampla rede de co-
mércio e serviços concentra-
da, principalmente na Avenida 
Edu Chaves e no entorno da 
Praça Comandante Eduardo 

de Oliveira, o bairro tem am-
plas ruas arborizadas e cons-
tantes serviços de zeladoria por 
parte da Subprefeitura Jaçanã/
Tremembé. “O bairro, atual-
mente está muito bom”, relata 
o morador e comerciante Agos-
tinho Moreira da Silva. “Até a 
segurança melhorou bastante”, 
afirmou, destacando a impor-
tância de ter o posto policial no 
bairro. “O que ainda atrapalha 

o bairro são os alagamentos na 
Avenida Edu Cha ves”, relata o 
morador, especificando que o 
problema atinge o trecho entre 
a Rua Sanatórios e a Avenida 
Roland Garros. 

De acordo com o subprefeito 
de Jaçanã/Tremembé, o proble-
ma acontece em decorrência do 
trecho do Córrego Paciência que 
atravessa o bairro. “Tomamos as 
medidas preventivas, porém essa 

situação só será resolvida de fato 
com o trabalho de contenção das 
cheias do Córrego Paciência”, 
afirmou o subprefeito Alexandre 
Pires. 

De acordo com a Prefeitura, 
as obras no Córrego Paciência ti-
veram início em agosto de 2018. 
Em fevereiro deste ano foi con-
cluído um trecho de canaliza-
ção de 260 metros entre seu de-
semboque, no Rio Cabuçu, e a 

Rodovia Fernão Dias. O próximo 
trecho a receber as obras está 
entre a Rodovia Fernão Dias 
até a Rua Aperibé, entre a Rua 
Flávia até Avenida Jardim Japão 
e da Avenida Jardim Japão até o 
montante do reservatório. 

Para o próximo dia 7 de de-
zembro, a Subprefeitura Ja ça-
nã/Tremembé está programan-
do um mutirão de zeladoria e 
serviços a ser divulgado nos 

próximos dias. Na próxima ter-
ça-feira, data oficial do aniver-
sário do bairro, comemora-se o 
Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência. Celebrando a data, 
será realizado o Projeto Abraça 
Edu Chaves, na Biblioteca José 
Mauro de Vasconcelos (situada 
na Praça Comandante Eduardo 
de Oliveira, 100) a partir das 9 
horas. 

Leia mais na página 9
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Avenida Edu Chaves em seu trecho junto ao Córrego Paciência ainda sofre com alagamentos Esquina entre as avenidas Edu Chaves e Roland Garros preserva a história do bairro
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