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NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA!

F: 11 99679-1682

DECLARAÇÃO DE  
IMPOSTO DE RENDA

PESSOA FÍSICA

•ABERTURA DE EMPRESAS
•REGULARIZAÇÃO DE EMPRESAS

SUA EMPRESA É NOSSA PRIORIDADE

(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)

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.

Horto Florestal comemora 124 anos
com programação especial

O Parque Estadual Alberto Löfgren, 
mais conhecido como  Horto Florestal, co-
memora 124 anos nesta terça-feira (10). A 
programação para o aniversário acontece no 
próximo dia 15/2, com atrações a serem di-
vulgadas. Localizado junto à maior floresta 
urbana do mundo, o Parque da Cantareira, 
o Horto Florestal tem características dife-
renciadas devido a riqueza de sua flora e 
fauna. Além da beleza de sua área verde, 
os visitantes muitas vezes podem observar 
animais silvestres que fazem parte de seu 
ecossistema como: capivaras, gansos, patos 
e os macacos que passeiam entre as árvo-
res. A média de visitação mensal é de, apro-
ximadamente 130 mil visitantes.

Além disso, o Horto Florestal abriga 
o Palácio de Verão do Governo do Estado, 
atualmente aberto ao público somente 
para eventos específicos como exposições 
e, o Museu Florestal Octávio Vecchi, onde 
é possível fazer visitas monitoradas. Entre 
os atrativos do parque estão: a área pró-
pria para pic-nic, biblioteca comunitária e 
o Arboreto 500 anos, onde o visitante pode 
ver diferentes espécies de árvores identifi-
cadas  com QR Code.

Leia mais na página 7
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Horto Florestal destaca-se pela diversidade de sua vegetação e espécies animais presentes Em sua área, visitante pode aproveitar área para crianças e pic-nic

Obras para controle de enchentes no
Córrego Paciência serão entregues em 2021

As obras para controle de 
cheias estão em andamento em 
diferentes pontos da Zona Norte. 
Na área do Horto Florestal, um 
dos reservatórios que compõe 
o conjunto de seis piscinões ao 
longo do Córrego Tremembé já 
está concluído. Em fase final de 
obras, o reservatório situado na 
Avenida Maria Amália Lopes de 
Azevedo já está, de acordo com a 
SIURB, cumprindo sua função 

no controle das enchentes na 
região.

Outro grande reservatório, 
na Bacia Hidrográfica do Córrego 
Paciência está em construção na 
Avenida Jardim Japão, altura do 
número 1.587. Essa obra foi vis-
toriada no último dia 31 de ja-
neiro, pelos subprefeitos Alexan-
dre Pires (Jaçanã/Tremembé) e 
Dá rio Barreto (Vila Maria/Vila 
Gui  l herme). De acordo com o 

engenheiro Carlos Jarra, dire-
tor da SIURB. Esse reservató-
rio terá a capacidade de conter 
130 mil m3 de chuva e tem pre-
visão de entrega para janeiro de 
2021. A expectativa é de que es-
sas obras tenham impacto posi-
tivo na contenção das enchen-
tes. Porém não há como garantir 
resolução total do problema, de-
pendendo da intensidade das 
chuvas e variação climática.
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Reservatório com capacidade para 130 mil m3 na Bacia do Corrégo Paciência

Encontro e Exposição de Carros Antigos
O Encontro e Exposição de 

Carros Antigos, projeto do RCSP 
Norte, será realizado nos próxi-
mos dias: 8/2 (sábado) das 10 às 

19 horas e 9/2 (domingo) das 7 às 
16 horas, no Campo de Marte. O 
evento contará com a participa-
ção de aproximadamente 1.500 

veículos. O Aeroporto de São 
Paulo - Campo de Marte está 
localizado na Avenida Santos 
Dumont, 1.979 - Santana.

Primeira Rodada de Audiências Públicas 
dos Planos de Ação das Subprefeituras 

teve início na última quarta-feira
No mês de fevereiro a Pre-

feitura de São Paulo realizará as 
audiências públicas que aconte-
cerão para a discussão dos Planos 
de Ação das Subprefeituras nas 
32 Subprefeituras da Cidade. Os 
Planos de Ação são desenvolvi-
dos pelos Núcleos Regionais de 
Planejamento e por audiências 
públicas, de acordo com o Plano 
Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo, e são continuida-
des dos Planos Regionais publi-
cados em 2016.

Os munícipes darão suas 
contribuições sobre os Planos 
de Ação com foco nas demandas 
territoriais e nas ações previstas 
pela Prefeitura.

As audiências são uma etapa 
consultiva tendo sido convoca-
das junto às primeiras reuniões 
dos Conselhos Participativos 
Mu nicipais deste ano. A pri-
meira na Zona Norte aconte-
ceu na última quarta-feira, 5 
de fevereiro, das 19 às 22 horas, 
na sede da Subprefeitura Casa 
Verde/Cachoeirinha. No dia 6 de 
fevereiro na última quinta-fei-
ra às 19 horas, na Subprefeitu-
ra Santana/Tucuruvi, aconte-
ceu mais uma reunião. Haverá 

Audiência pública nas seguintes 
subprefeituras:

Jaçanã - dia 10/2 - das 19 
às 22 horas na Avenida Luis 
Stamatis, 300 - Subprefeitura 
Jaçanã/Tremembé

Pirituba - dia 11/2 - das 19 às 22 
horas na Rua Luís Carneiro, 193 
- bairro: Vila Pereira Barreto

Vila Maria - dia 12/2 - das 
19 às 22 horas - Rua General 
Mendes, 11 - Subprefeitura Vila 
Maria

Freguesia - 13/2 - das 19 às 
22 horas - Auditório da Sub-
prefeitura Freguesia/Bra si-
lân dia - Avenida João Mar ce-
lino Branco, 9.395 - Vila dos 
Andradas.
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Audiências Públicas abrem oportunidade para população 
opinar nos Planos de Ação da Prefeitura

Camp-Norte promove curso gratuito de 
Eletricista Instalador em parceria com o Senai

No dia 17 de fevereiro, das 
8h30 às 16h30, haverá inscri-
ção para o curso de Eletricista 
Instalador, quem quiser se ins-
crever precisa ter 18 até 65 
anos, escolaridade mínima 9º 
ano, sexo: feminino e masculino. 

No dia da inscrição o candi-
dato precisa levar o RG, CPF e 
cópia ou CNH e cópia, compro-
vante de residência e cópia, his-
tórico escolar e ou declaração 
escolar e cópia. 

O horário do curso será das 

19 às 22 horas, de segunda a 
sexta-feira. O Camp Norte está 
localizado na Rua Atlântico 
Meridional, 120 - Imirim. 

Para mais informações: (11) 
3981-2187 / (11) 95041-5001.

Anuncie: 2977-6544 ou pelo site: www.gazetazn.com.br

Leia nesta edição
¤ Fábrica de Cultura Vila Nova 

Cachoeirinha e Art Mind realizam 
1ª edição do New Art Music (NAM)
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¤ Vendas do comércio 
paulistano crescem 

3,4% em janeiro   
...Página 4

¤ Ruas e avenidas recebem 
reforço de sinalização  

na Zona Norte
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