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DECLARAÇÃO DE IMPOSTO  
DE RENDA PESSOA FÍSICA

SUA EMPRESA  
É NOSSA PRIORIDADE

•ABERTURA DE EMPRESAS

•REGULARIZAÇÃO 
  DE EMPRESAS

NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA!

(11) 93801-0139
Av. Nossa Senhora do Loreto, 616 - Vila Medeiros

Lavamos:
Tapetes - Cortinas - Sofás

Toalhas - Uniformes
Jaqueta Térmicas - Jalecos

O cuidado
e conforto
que você
merece!

Apresente  
este anúncio  
e ganhe 15%  
de desconto  
(válido para  
1º pedido)Rua Alfredo Pujol, 545 - sl. 127 - Santana

*Limpeza de pele por hidrosucção
*Design de sobrancelhas e microblanding
*Peeling de diamante
*Drenagem linfática facial e corporal
*Massagem modeladora   *Barra de access
*Microagulhamento

e muito mais...

Marque sua consulta:

@esteticacannetos       esteticacanneto@outlook.com
 94981-1205

Buracos próximos a pontos 
de ônibus e calçadas, pioram 

após chuvas intensas

Em nossa edição de 28/11 do 
ano passado, publicamos a ma
téria: “Santana: usuários recla
mam de esgoto junto a ponto de 
ônibus na Rua Leite de Morais”, 
relatando a situação de um bu
raco nessa via, em frente ao 
ponto de ônibus. Além do acú
mulo de água, muitos passagei
ros que aguardam no local pelo 
ônibus relatam frequente mau  
cheiro, o que leva a acreditar 
que se trata de água de esgoto.

Em novembro do ano pas
sado, questionamos tanto a 
Sabesp, quanto a Prefeitura so
bre esse problema. A Sabesp in
formou que após vistoria, não 
constatou problemas na rede 
de esgoto ou águas pluviais. Já 
a Subprefeitura Santana/Tucu
ruvi informou que uma equipe 

técnica iria analisar o local e veri
ficar as providências necessárias. 
Como o buraco não foi reparado, 
o problema se agravou com as 
fortes chuvas da última semana.

Há outros exemplos graves 
em toda a região. Na Rua Alfredo 
Pujol, altura do número 1.650, 
um buraco de grande extensão 
próximo ao ponto de ônibus traz 
riscos para motoristas e pedes
tres. Outra situação similar está 
na Rua Ezequiel Freire, esquina 
com Rua Olavo Egídio, com outro 
buraco extenso próximo ao pon
to de ônibus. Importante lem
brar que, com as chuvas há gran
de possibilidade dessas situações 
se agravarem. Ainda na região de 
Santana, na Rua Racionalismo 
Cristão, a ilha utilizada por pe
destres para travessia segura está 

há meses bastante danificada, 
exigindo muita atenção dos pe
destres. Na esquina da Rua Olavo 
Egídio com Avenida Cruzeiro do 
Sul, uma boca de lobo apresenta 
vazamento constante.
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Buracos na pista chamam a atenção junto a ponto de ônibus

Rua Ezequiel Freire, esquina com Rua Olavo Egídio

Rua Alfredo Pujol, altura do número 1.650

Rua Olavo Egidio com Avenida Cruzeiro do Sul 
apresenta constante vazamento

Santana

Travessia de pedestres na 
Rua Racionalismo Cristão

Retomada das obras da Linha 6-Laranja
do Metrô é anunciada para este ano

Confirmando as expectativas, o Governo do 
Estado de São Paulo anunciou na última se
gundafeira (11), a retomada para este ano da 
Linha 6Laranja do Metrô pela empresa espa
nhola Acciona. Após meses de análises, a com
panhia comprou parte do consórcio Move SP, 
que era responsável pela construção. 

A Linha 6Laranja, ligará a região da Bra
silândia até a estação São Joaquim, na re
gião central, contendo conexões com as linhas 
1Azul e 4Amarela, do Metrô, e com a 7Rubi e 
a 8Diamante, da Com panhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM). Ini cia da em 2015, as 
obras foram paralisadas em 2016 por proble
mas com o consórcio responsável. Ao todo, se
rão 15 novas estações entre Bra silândia e São 
Joaquim, passando por diversos estabelecimen
tos de ensino. Embora tenha sido confirmada 
para esse ano, ainda não há previsão exata para 
a retomada das obras. O prazo de conclusão é de 
quatro anos, após seu reinício efetivo. 
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Obras da Linha 6-Laranja do Metrô, que ligará Brasilândia 
à estação São Joaquim, devem ser retomadas este ano

Horto Florestal tem programação 
de aniversário neste sábado

O Parque Estadual Alberto 
Löfgren  Horto Florestal, come
morou, oficialmente seu 124º ani
versário na última segundafeira 
(10/2), porém a programação de 
aniversário acontece neste sába
do (15/2). As atividades incluem: 
Caminhada, Oficina de Terrário, 
Conscientização Am biental, Mas
so terapia, Lazer, Cultura, Saúde, 
Educação, En tretenimento e ser
viços de apoio ao trabalhador.

Iniciando a programação, 
haverá a tradicional Caminhada 
Histórica. Durante o percurso, 
os monitores contarão a história 
do parque e de algumas das edifi
cações históricas, como o antigo 
Palácio de Verão do Governador 
e o Museu Florestal, além de vá
rios atrativos como a Trilha do 
Arboreto 500 anos, bosques e o 
Lago das Ninfeias.

Entre as atrações culturais 
estão: apresentações da Banda 
Sinfônica da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, de músi
cos da região, coral e Mostra 
de Artesanato. As atrações in
cluem ainda aulão de Zumba e 
Capoeira. Confira os destaques 
de toda a programação: 

Alongamento
9 horas  Local: Área P4 “Por
taria principal”;

Caminhada Histórica
9h15  Local: Área P4 “Portaria 
principal”

Massoterapia (atendimento 
gratuito aos usuários)
9 às 17 horas  Local: Tenda

Vacinação: Sarampo e Febre 
Amarela; exame de Glicemia, 
aferição de pressão e informa
ções sobre Arboviroses
Secretaria Municipal da Saúde
9 às 17 horas  Local: ao redor 
do Campo de Futebol 

CAT  Serviços de Apoio ao 
Trabalhador  atendimento a to
dos usuários
Secretaria Municipal de De
sen volvimento Econômico e 
Trabalho  SMDET
9 às 17 horas  Local: ao redor 
do Campo de Futebol

Mostra de Artesanato
SEBRAE 
9 às 17 horas  Local: ao redor 
do Campo de Futebol

Coral EcoArt
11 horas  Local: Estação Vida

Banda Sinfônica da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo
Secretaria de Segurança Pú
blica do Governo do Estado de 
São Paulo
11h30  Local: Palco Campo de 
Futebol

Aulão de Zumba
12h30  Local: Palco Campo de 
Futebol

Shows  Músicos da Região
13h30  Local: Palco Campo de 
Futebol

Oficina de Terrário com mo
nitores do parque
15 horas  Local: Biblioteca 
comunitária

Aulão de Capoeira
15h30  Local: Gramado próxi
mo ao Campo de Futebol
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Horto Florestal (Rua do Horto, 931) tem atrações das 9 às 17 horas neste sábado

Chuvas intensas trazem graves
consequências em toda a ZN

A cidade de São Paulo teve 
o segundo maior volume de 
chuva, registrado num perío
do de 24 horas, dos últimos 77 
anos. De acordo com dados do 
Inmet (Instituto Nacional de 
Meteorologia), a cidade regis
trou entre 9 horas do último 
domingo (9) e 9 horas da se
gundafeira (10), 114 mm. Con
siderando os 10 primeiros dias 
de fevereiro, o volume das chu
vas chegou a 299,6 mm, supe
rando a media dessa época do 
ano em 249.7 mm. 

Os transtornos foram senti
dos durante toda a semana em 
todas as regiões da cidade, des
de alterações no transporte pú
blico, desabamentos, danos nas 
vias, residências, empresas e 

estabelecimentos comerciais. No 
final do dia, a cidade registrou um 
total de 86 pontos de alagamen
tos, dos quais 60 intransitáveis, 
incluindo vias principais como: 
Marginas Tietê e Pinheiros.

Nos bairros, os danos foram 
muitos que necessitam de tem
po  para recuperar as áreas mais 
danificadas. Na Zona Norte, a 
Avenida Sezefredo Fagundes re
gistrou pelo menos dois casos 
graves: acidente com ônibus na 
altura do número 20 mil e de
sabamento de parte da pista na 
altura do número 6.000. Devido 
a  esses problemas, o itinerário 
dos ônibus que atendem bair
ros das proximidades foi alte
rado. A Subprefeitura Jaçanã/
Tremembé informou que irá 

providenciar a recuperação da 
via, assim que o tempo estiver 
favorável às obras.

Na Rua Daniel Malettini, re
gião da Água Fria, parte da via 
precisou ser interditada devido 
a um desabamento. Nesse local, 
a Defesa Civil da Subprefeitu
ra Santana/Tucuruvi informou 
que as medidas de segurança 
foram tomadas, sendo necessá
rio agora que o proprietário re
componha o local. Ao longo da 
Avenida Antonio Maria de Laet, 
no Tucuruvi, deslizamento de 
terra atingiu parte da pista.  
Esses são apenas alguns exem
plos de situações que acomete
ram todas as regiões da cidade, 
após as intensas chuvas na últi
ma segundafeira. 
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Avenida Sezefredo Fagundes, altura do número 5.590, grande parte da via cedeu, 
prejudicando o trânsito e impedindo o acesso de ônibus

Leia nesta edição
¤ Pedro Bandeira 

estará na Biblioteca 
de São Paulo

...Página 3

¤ Deslizamento de terra 
atinge ônibus na Zona 

Norte de São Paulo   
...Página 6

¤ 11º Distrital Norte comemorou o 68° aniversário 
com uma missa celebrada pelo Bispo da Região 

Episcopal Santana Dom Jorge Pierozan
...Última  página 


