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ÚLTIMAS - O aumento de 0,6% nas vendas do varejo em 
novembro de 2019, comparado ao mês anterior, foi bom, 
mas abaixo da expectativa da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP). Os dados foram divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última 
quarta-feira (15/1). O setor acumulou avanço de 1,7% 
entre janeiro e novembro de 2019, em relação a igual 
período do ano anterior, a oitava taxa positiva seguida. Na 
comparação com novembro de 2018, o varejo cresceu 2,9%. 
Apesar dos números não serem os esperados, o momento 
é propício para uma melhora no cenário no curto prazo.

ÚLTIMAS -Um levantamento realizado pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostra que apenas 11% dos 
consumidores brasileiros têm condições de pagar as despesas 
sazonais deste período, como IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), IPVA (Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores) e material escolar, com os próprios 
rendimentos, sem que seja necessário fazer uma economia 
ou reserva financeira ao longo do ano. A pesquisa ainda 
mostra que 22% dos entrevistados não fizeram qualquer 
planejamento para pagar esses compromissos em 2020.

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

Brasilândia está entre os 
bairros com maior número 

de acidentes com escorpiões
Entre os problemas que 

se intensificam nessa época 
do ano, está o aumento de ca-
sos de escorpiões encontra-
dos em residências e muitas 
vezes com acidentes. De acor-
do com a Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), através da 
Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde (COVISA), em 2019, fo-
ram notificados 286 acidentes 
causados por escorpião em re-
sidências do Município de São 
Paulo. Os distritos administra-
tivos com maior número de ca-
sos foram: Cidade Tiradentes 
(19 casos), Brasilândia (16 ca-
sos) e Pirituba (15 casos). Não 
houve nenhum registro de óbi-
to na capital.

As orientações para evitar a 
presença e a proliferação de es-
corpiões, assim como acidentes, 
são:

•Manter a tampa dos ralos in-
ternos na posição fechada; abrir 
apenas para limpeza e enquanto 
estiver em uso; 
•Colocar telas milimétricas nos 
ralos na área externa;
•Vedar frestas nos muros, pare-
des e pisos;
•Vedar a soleira das portas com 
rodinho ou rolinhos de areia;
•Não acumular entulho ou ma-
teriais de construção;
•Verificar se os espelhos de luz 
e pontos de fiação elétrica não 
apresentam frestas e vãos; 
•Manter o ambiente limpo e or-
ganizado, acondicionando o lixo 
em recipientes fechados;
•Manter a limpeza de jardins, 
sem acúmulo de folhas; pro-
videnciar a limpeza e corte do 
mato em terrenos;

•Examinar roupas e calçados 
antes de usá-los;
•Manter cama, sofás, berços 
afastados da parede;
•Manter lençóis, cobertores, 
cortinas sem contato direta-
mente com o chão;
•Usar luvas grossas ao manu-
sear materiais de construção, 
na limpeza de jardins ou outros 
materiais que possam servir de 
abrigo a escorpiões.

Em caso de acidentes e pi-
cadas por escorpião, a orienta-
ção é:

•Retirar sapatos, anéis, pulsei-
ras ou fitas que funcionem como 
torniquete;
•Não usar garrote, não cor-
tar ou perfurar ao redor da le-
são e não colocar folhas, pó de 
café, etc;
•Lavar somente com água e sa-
bão o local da picada;

•Fazer compressas mornas 
(com pressas frias pioram a dor);
•Procurar imediatamente o ser-
viço de saúde mais próximo, 
que irá avaliar o caso e a ne-
cessidade de soroterapia e/ou 
transferência;
•Se possível, levar o animal 
para identificação.

As referências na capi-
tal para o tratamento de aci-
dentes causados por escor-
pião são o Hospital Vital Brasil 
(Avenida Vital Brasil nº 1500 - 
Instituto Butantã - Tel. Plan-
tão: (11) 2627-9529) e o Hos-
pital Municipal Dr. Carmino 
Caricchio - Tatuapé (Avenida 
Celso Garcia 4.815 - Tel. (11) 
3394-6980). Mais informações 
disponíveis no site: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/ 
secretarias/saude/vigilancia_
em_saude/doencas_e_agravos/
index.php?p=268215
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Cuidados para evitar presença e proliferação de escorpiões devem ser intensificados

Bloco Carnavalesco “Todos na Contra 
Mão” na Casa de Cultura Tremembé

Neste sábado (18), às 14 horas, 
a Casa de Cultura Tre membé re-
cebe o Bloco Carna valesco Todos 
na Contra Mão. Haverá apresen-
tação da banda Namoral, tocando 

grandes sucessos do Axé 90, mar-
chinhas, entre outros hits. A en-
trada é gratuita. O Bloco Todos 
na Contra Mão acontece pelas 
ruas de Santana, na Zona Norte, 

no sábado 15 de fevereiro no Pré 
Carnaval de São Paulo. A Casa de 
Cultura Tremembé está localiza-
da na Rua Maria Amália Lopes 
de Azevedo, 190.
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Está aberta a época dos bloquinhos de Carnaval

Prefeitura divulga roteiro dos blocos 
do Carnaval de Rua 2020 na capital

No último sábado (11), a 
Prefeitura de São Paulo divulgou 
em publicação no Diário Oficial 
da cidade, o roteiro dos blocos 
que participarão do Carnaval de 
Rua 2020 na capital paulista, in-
cluindo dias e horários. Ao todo, 
foram 865 blocos cadastrados 
para 960 desfiles em todas as re-
giões da cidade, chegando as 32 
subprefeituras. Serão desfiles de 
blocos mais distribuídos em todo 
o período carnavalesco que se es-
tende de 15 de fevereiro a 1º de 
março de 2020. Veja abaixo os 
blocos nos bairros da Zona Norte 
no mês de fevereiro:

Casa Verde

Dia 15 de fevereiro:

Bloco: Bloco Raízes de Casa 
Verde, das 14 às 19 horas - En-
dereço Concentração: Ave nida 
Baruel, 153;
Bloco: Bloco Espiga do Japa, 
das 14 às 19 horas - Endereço 
Concentração: Rua José de 
Oliveira, 52; 
Bloco: Bloco Comunidade Memo 
Memo, das 15 às 19 horas - En-
dereço Concentração: Rua Santa 
Eudoxia, 1.100; 
Nome do Bloco: Grêmio Re
creativo e Cultural do Imirim Bras 
Pereira Banda Show, das 14 às 19 
horas - Endereço Concentração: 
Rua Carolina Roque, 492;
Bloco: Associação Bloco Carna-
valesco Água Ardente, das 13 
às 18 horas - Endereço Con cen-
tração: Rua Antonio Rates, 30;
Bloco: Bloco Carnavalesco Lule, 
das 14 às 19 horas - Endereço 
Concentração: Rua Padre Es
tanislau de Campos, 136; 
Nome do Bloco: Bloco Amigos 
do Gelo Futebol e Samba, das 
14 às 19 horas - Endereço Con-
centração: Rua Coronel Joa
quim de Freitas, 335.

Dia 16 de fevereiro:

Bloco: Bloco Folia da Budega, 
das 13 às 18 horas - Endereço 
Concentração: Rua Dom Bento 
Pickel, 921; 
Bloco: Associação Social e Cul-
tural em Cima da Hora Futebol 
e Samba, das 14 às 19 horas - 
Endereço Concentração: Rua 
Benedito Augusto Ferreira, 100; 
Bloco: Kriolinho e kriolão, das 
14 às 18 horas - Endereço Con-
centração: Rua Salvador Liga
bue, entre José Kileber e Affonso 
Salzano; 
Bloco: Sovaco de cobra, das 14 
às 19 horas - Endereço Con-
centração: Rua Dobrada.

Freguesia do Ó/Brasilândia

Dia 15 de fevereiro

Bloco: Bloco Urubózinho, das 
9 às 12 horas - Endereço Con-
centração: Largo da Matriz de 

Nossa Senhora do Ó, 215; 
Bloco: Bloco AkiO, das 13 às 18 
horas - Endereço Concentração: 
Largo da Matriz de Nossa Se-
nhora do Ó, 215. 
Bloco: Bloco Zé Pretinho SP, 
das 14 às 19 horas - Endereço 
Concentração: Rua Ministro 
Pli nio Travassos, 207; 
Bloco: Bloco Calçada do Samba 
do Jd. Almanara - Z/N, das 14 
às 19 horas - Endereço Con cen-
tração: Rua Inácio Xavier de 
Carvalho, 200; 
Bloco: Cordão do Samba do 
Balaio do Canjico, das 14 às 19 
horas - Endereço Concentração: 
Rua Raimundo da Cunha Ma
tos, 87; 
Bloco: Bloco Urubó, Data: 
16/2/20, das 11 às 15 horas - 
Endereço Concentração: Largo 
da Matriz de Nossa Senhora do 
Ó, 215. 

Jaçanã/Tremembé 

Dia 15 de fevereiro 

Bloco: Bloco Caldeirão Sem 
Fundo, das 14 às 18 horas  
Endereço Concentração: Rua 
Tenente João Claudino de Melo, 
100.

Dia 16 de fevereiro 

Nome do Bloco: Bloco da Can-
tareira, das 14 às 18 horas - 
Endereço Concentração: Praça 
Mariquinha Sciascia. 

Santana/Tucuruvi 

Dia 15 de fevereiro 

Bloco: Bloco Socanelas, das 14 
às 19 horas - Endereço Con-
centração: Avenida Engenheiro 
Caetano Álvares, 6.600; 
Bloco: Bloco Carnavalesco 
Todos Na Contra Mão, das 13 
às 18 horas - Endereço Con-
centração: Rua Coronel Lúcio 
Rosales, 200; 
Nome do Bloco: Bloco do Man-
dela, das 13 às 17 horas - En-
dereço Concentração: Rua Viri, 
205; 

Bloco: Ralachão, das 14 às 19 
horas - Endereço Concentração: 
Rua Salete entre a Dr. César e a 
Braz Leme.

Dia 16 de fevereiro 

Bloco: Bloco Fervinho, das 9h30 
às 12 horas - Endereço Con-
centração: Avenida Dumont Vil-
lares, 1.601 até 1.501;
Bloco: Bloco do Fervo, das 12 
às 17 horas - Endereço Con-
centração: Avenida Dumont Vil-
lares, 1.601 até 1.501; 
Nome do Bloco: Bloco Vem 
Dançar, das 13 às 18 horas - 
Endereço Concentração: Ave-
nida Engenheiro Caetano Álva-
res, 6.000; 
Nome do Bloco: Bloco Carnava-
lesco Segunda Sem Lei, das 13 
às 18 horas - Endereço Con-
cen tração: Avenida Enge nhei ro 
Caetano Álvares, 6.000; 
Nome do Bloco: Bloco do Pau-
licéia, das 14 às 18 horas - Ende-
reço Concentração: Praça Lions 
Jardim São Paulo, 100; 
Nome do Bloco: Santana Des-
cendo a Ladeira, das 10 às 15 
horas - Endereço Concentração: 
Rua Alferes Magalhães (Entre 
Voluntários da Pátria e Cruzeiro 
do Sul); 
Nome do Bloco: É uma Bosta, 
mas a Gente Gosta!, das 14 às 18 
horas - Endereço Concentração: 
Rua Embaixador João Neves da 
Fontoura, 306;
Nome do Bloco: Banda Grone’s, 
das 12 às 20 horas - Endereço 
Concentração: Praça Lions Clu-
be Tucuruvi.

Vila Maria/ Vila Guilherme 

Dia 15 de fevereiro 

Nome do Bloco: A Bruxa Tá 
Solta, das 14 às 19 horas - 
Endereço Concentração: Rua 
Quedas, 200; 
Nome do Bloco: Monobloco da 
Maria, das 14 às 19 horas - En-
dereço Concentração: Avenida 
Alberto Byington, 2.588; 
Nome do Bloco: Bloco de Rua 
Flamengo de Via Maria, das 
14 às 19 horas - Endereço Con-
centração: Rua Dias da Silva. 

Dia 16 de fevereiro 

Nome do Bloco: Bloco Vem Pro 
Trem das Onze, das 15 às 19 ho-
ras - Endereço Concentração: 
Avenida Julio Buono, 350; 
Nome do Bloco: Bloco dos 
Prisioneiros, das 14 às 19 horas 
 Endereço Concentração: Rua 
Amazonas da Silva, 712;
Nome do Bloco: Se Um Quer 
Dois Dançam, das 14 às 18 ho-
ras - Endereço Concentração: 
Praça Oscar da Silva, 110; 
Nome do Bloco: Bloco da Fa
mília Spacial, das 13h30 às 17 
horas - Endereço Concentração: 
Rua Chico Pontes, 1.580.
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Haverá Blocos de Rua em diversos  
bairros da Zona Norte de São Paulo

Carnaval

Equipamentos de controle das cheias 
nas pontes: Bandeiras, Casa Verde e 

Anhanguera passam para o DAEE

Os equipamentos de con-
trole das cheias localizados nas 
pontes: Bandeiras, Casa Verde e 
Anhanguera, que estavam sob a 
gestão municipal, passaram na 
última semana a serem geridos 
pelo Governo do Estado. A mu-
dança da gestão foi firmada atra-
vés de um termo de cooperados, 
assinado entre o Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) e a Prefeitura de São 
Paulo. Com isso, o DAEE pas-
sa a ser responsável pelo total 
de 46 bombas de contenção das 
cheias, o que traz a perspectiva 

de otimizar seu funcionamento.
De acordo com o DAEE, a ca-

pacidade total de bombea mento 
de todo o conjunto é de 400m³ 
por segundo. “A integração per-
mite otimizarmos o sistema de 
controle de cheias do Rio Tietê 
na cidade de São Paulo. A opera-
ção de todos esses pôlderes pas-
sa a ser do DAEE e funcionará 
de maneira integrada”, destacou 
o secretário de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do Governo do 
Estado, Marcos Penido.

A partir do termo de coo-
peração, a Prefeitura assume 

a operação e manutenção dos 
piscinões Guamiranga, na Vila 
Prudente, e Olaria, no córre-
go Olaria, afluente do córrego 
Pirajuçara. O primeiro tem ca-
pacidade para reservar 850 mil 
metros cúbicos de água das chu-
vas, e o segundo, 100 mil metros 
cúbicos. Apesar da perspecti-
va de otimização de todo o sis-
tema de bombeamento, a secre-
taria ponderou que dependendo 
do volume das chuvas, superior 
a 40 ou 50 ml, os alagamentos 
serão minimizados, mas não po-
dem ser totalmente controlados.
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Pôlderes localizados nas pontes: Bandeiras (foto), Casa Verde e Anhanguera passam para o controle do DAEE


