
ACSP-Distrital Norte comemora 68 anos, 
com missa na Matriz de Santana

A Associação Comercial de 
São Paulo-Distrital Norte co-
memorou 68 anos de ativida-
des no último dia 31/1. Nessa 
data, em 1952, era fundada a en-
tão Distrital Santana, inicial-
mente instalada na parte supe-
rior do antigo Cine Hollywood, 
na Rua Voluntários da Pátria. 
Posteriormente, a distrital mu-
dou-se para a Rua Conselheiro 
Saraiva e em 1976, foi  transfe-
rida para sua sede atual na Rua 
Jovita, 309. Em homenagem a 
seu primeiro diretor superinten-
dente, a sede recebeu o nome de 
Octavio Zampirollo.

Sua área de atuação englo ba 
os bairros: Santana, Casa Verde, 
Cachoeirinha, parte da Fre guesia 
do Ó, Imirim, Ja ça nã, Tucuruvi, 
Mandaqui, Tre membé, Horto 
Florestal e Can ta reira. Como o 
principal órgão representativo 
dos comerciantes, empreendedo-
res e empresários em geral, a dis-
trital congrega lideranças e atua 
para o melhoramento de toda a 
região. 

Atualmente, a sede encon-
tra-se em reforma que já está 
em fase de conclusão. Além 
das novas instalações, a distri-
tal passará a agregar os servi-
ços Sicredi como uma forma de 
oferecer uma alternativa de cré-
dito para seus associados, além 

dos serviços já prestados. A rei-
nauguração da sede e o início 
dos serviços Sicredi serão mar-
cados por cerimônia em data a 
ser divulgada.  

Tendo como atual diretor su-
perintendente o empresário Luís 
Carlos Eiras, a Distrital Norte 
teve suas gestões anteriores com 
os seguintes diretores superin-
tendentes: Octavio Zampirollo, 
Sylvio Pucceti, Wal frido de Car-
valho, Enzo Luiz Bertolini, Viní-
cio Braidatto, Ja mil Chamma, 
Avelino Bom Ân gelo, Victor Hugo 
Zampirol lo, Francesco Trotta, 

Agrário Mar ques Dourado, Nel-
son dos Reis Ferreira, João Carlos 
Athay de Horta, Leonardo Pla cuc-
ci, Chafik Curi, Francisco Gian-
noccaro, Eloy Gonçalves de Oli-
veira, Roberto Pereira de Cam pos 
Vergueiro Neto, Carlos de Lena, 
João de Fávari, David Fer nandes, 
João Bico de Souza e George 
Ayoub.

Para comemorar o 68º aniver-
sário da Distrital Norte, será cele-
brada missa  nesta sexta-feira (7), 
às 19h30, na Paróquia de Santana, 
situada na Rua Voluntários da 
Pátria, 2.060, Santana.
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ÚLTIMAS - Um levantamento da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) revela que, no último mês de novembro, em cada dez 
brasileiros que tentaram fazer uma compra a prazo, dois (21%) 
tiveram o pedido negado pelo credor. As principais razões da 
negativa foram o fato de o consumidor estar com nome inscrito em 
cadastros de devedores (31%) e a falta de comprovação de renda 
para realizar a compra (17%). Há ainda 15% que não conseguiram 
parcelar por renda insuficiente e outros 15% que já haviam 
excedido o seu limite de crédito com outras aquisições. Já 19% não 
souberam a razão do pedido não ter sido atendido.

ÚLTIMAS - O Indicador de Confiança do Consumidor mensurado 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) encerrou o ano de 2019 
com 47,0 pontos. A escala do indicador varia de zero a 100, sendo que, 
quanto maior o número, mais confiantes ficam os consumidores. No 
último mês de dezembro, os 45,8 pontos foram  observados no mesmo 
período de 2018. Já com relação a novembro de 2019, o número ficou, 
praticamente estável (47,2 pontos). Em cada dez brasileiros, seis 
(62%) avaliam como ‘ruim’ o atual momento econômico do País, já o 
percentual de brasileiros que consideram ‘bom’ o momento econômico 
atual avançou de 2% para 7%, outros 30% consideram regular.

Anuncie: 
2977-6544

Bolsonaro lança pedra fundamental do 
Colégio Militar no Campo de Marte e visita CPOR

O presidente Jair Bolsonaro cumpriu 
agenda na última segunda-feira (3) em 
São Paulo, onde inaugurou a pedra fun-
damental do Colégio Militar na área do 
Campo de Marte na Zona Norte. Em se-
guida, o presidente participou de cerimô-
nia na sede do Centro de Preparação de 
Oficiais da Reserva - CPOR, localizado na 
Rua Alfredo Pujol, em Santana. No local, 
os primeiros alunos do Colégio Militar já 
terão aulas neste ano em instalações provi-
sórias. De acordo com o Planalto, as obras 
do Colégio Militar serão entregues no final 
de 2022.

A comitiva do presidente contou com 
ministro Abraham Weintraub (Educação), 
o ministro Ricardo Salles (Ambiente), 
Regina Duarte (Secretária da Cultura) o 
deputado Eduardo Bolsonaro (SP), o se-
nador Flá vio Bolsonaro (RJ), General Au-
gusto Heleno, Ministro do Ga binete de 
Segurança Nacio nal. Entre outras presen-
ças, o Presidente da Fiesp, Paulo Skaf. O 
governador de São Paulo, João Doria e o 
prefeito Bruno Covas foram representados.

De acordo com o presidente, a quali-
dade dos colégios militares é comprova-
da, enquanto destacou os baixos resulta-
dos obtidos pelos estudantes brasileiros. 
“Ironicamente falando, o Brasil chegou 
numa situação de Educação que não pode 
ser ultrapassada por mais ninguém. Por 
quê? Já estamos no último lugar”, afirmou 
ao comentar o resultado do Pisa, avaliação 
mundial de Educação, feita em 2018. Esses 
resultados devem melhorar em 2021, na 
avaliação do presidente. 

O Colégio Militar de São Paulo será o 
14º do Brasil e tem inauguração prevista 
para o final de 2022. Voltado para alunos 
a partir do 6º ano, o ingresso será por con-
curso público. As primeiras turmas já ini-
ciam as aulas este ano em um espaço des-
tinado para isso nas instalações do CPOR. 

Após a cerimônia com os alunos, o pre-
sidente fez uma breve visita às instalações 
do CPOR e seguiu para os demais compro-
missos de sua agenda, que incluíam almo-
ço da sede da Fiesp e visita as instalações 
da TV Bandeirantes.
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Após discurso, Bolsonaro e sua comitiva posam com os 
primeiros alunos do Colégio Militar de São Paulo

Área do CPOR destinada às atividades do Colégio Militar, 
enquanto sua estrutura definitiva é construída no Campo de Marte

Presidente Jair Bolsonaro destaca a qualidade do Colégio Militar 
nas instalações do Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva

Momento em que Bolsonaro encerra sua visita ao CPOR e segue 
para os demais compromissos de sua agenda em São Paulo

Ruas e avenidas recebem reforço
de sinalização na Zona Norte

A Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET) informou que 
vem realizando nos  últimos três 
meses um reforço na sinalização 
de diversas ruas e avenidas, as-
sim como vem substituindo cer-
ca de 1515 placas destruídas por 
vandalismo.

Na Avenida Raimundo Pe reira 
de Magalhães, por exemplo, foi rea-
lizado reforço de pintura em faixas 
de pedestres, além de símbolos e le-
gendas DEVAGAR e PEDESTRE, 
nas aproximações das travessias. 
Já na  Avenida Engenheiro Cae-
tano Álvares, no bairro do Limão, 
recebeu pintura em toda a exten-
são, desde a Avenida Otaviano 
Alves de Lima (Marginal Tietê) até 
a Avenida Imirim. 

Outro ponto foi a ciclofaixa 
da Rua Maestro Gabriel Migliori 
que recebeu melhorias com re-
capeamento e nova sinalização, 
com tinta na cor vermelha aplica-
da apenas junto aos cruzamentos. 
Além disso, os tachões - elemen-
tos segregadores de via - agora são 
aplicados a cada metro, para me-
lhorar a segurança aos ciclistas. 
Anteriormente os tachões eram 
colocados a cada 2 metros.

No Jardim Schangrila, re-
gião do Jaraguá, foram realiza-
das melhorias nas travessias de 
pedestres em diversas vias da re-
gião, como por exemplo, na Rua 
Joana Pedroso dos Santos, com 
foco na segurança do pedestre. 

Na região da escola loca- 

lizada na Rua Manuel Gaya, na 
Vila Nova Mazzei, foram insta-
lados postes e placas com infor-
mações específicas para escolas, 
além da sinalização horizon-
tal. Na Vila Maria, equipes da 
CET constataram a necessida-
de de implantação de sinaliza-
ção escolar na Rua Dom Luis 
Felipe de Orleans, com pintura 
de reserva para veículo escolar, 
faixas de pedestres e placas de 
alerta de área escolar.

Além da vistoria dos enge-
nheiros da CET, a constatação 
dos pontos com necessidade de 
melhor sinalização  feita por so-
licitação de munícipes  são re-
cebidas pelos canais da Central 
SP156 (telefone, site ou App).
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Rua Coronel Mario de Azevedo teve 
sinalização de ciclofaixa renovada

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães 
foi uma das vias a ter reforço na sinalização

VENDO CASA 
JD. PERY

Com 6 casas para locações, todas 
com água e luz separadas, terreno 
11x25, R$ 650 mil. Tr. c/ Neusa.
F: 3851-8680 / 97396-9251

Vd. ótimo Ap. 73 m2, Rua Alfredo Pujol 
2 dorms, ót. sl. jantar/estar, coz, á.s, 2 banhs, 
1 vaga gar. Portaria 24h - só R$ 395 mil. 

Tr. (11) 99405-1390 WhatsApp

APTO SANTANA - VENDO 
A 300 MTS DO METRÔVENDO 

TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango 
Assado, Chácara Estância 
Brasil, 1.000m2, docto ok, 

cercado, R$ 135 mil.

97747-1827

Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa 
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

VENDE-SE Ou ALugA-SE   
SOBRADO

P/ fins comerciais, Avenida 
Águas de São Pedro, 240  

C/ propr. Dr. Mário
Tel: 99838-9368

2 dorms, sala, coz, lavand, sala TV, gar. 2 carros. Aceita 
permuta por apto menor valor. Tel: 99428-0526

VENDO SOBRADO MANDAQuIVENDO TERRENO
SERRA CANTAREIRA
Salsalito, rua principal, 1320m, 

R$ 95 mil, tudo ok.  
Av. Cabreúva, 1.200

11 99634-4146

Casa c/ 300m2 a. contruída, todo plano, muita água, luz e internet. Valor 
R$ 895 mil. Tel: (031) 99940-4522 / email: joarezmiranda0@gmail.com

SÍTIO DE 60.000m2 EM VIÇOSA-Mg

APTO STA. TEREZINHA
REFORMADO - IMPECÁVEL! 
VAGO! SÓ R$ 380 MIL!

VENDO OU TROCO POR CASA DE + VR!

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

O apto. tem 2 dts. 2 wcs living amplo, salão de 
festas, 1 vaga, jardim tropical, recepção p/ visi-
tas, mais área p/ festas c/churrasqueira. Tratar 
com Sr. Armando. F. 94456-3768 ou 2208-5555.

F. 2208-5555
Creci 23.692

TERRENO DE 14,00 x 40,00 
NO IMIRIM! C/ CASA ANTIGA! 
P/ CONDOMÍNIO FECHADO!
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

Valor R$ 950 mil. Estuda oferta. 
Tratar com Sr. Armando.  

Fs. 94456-3768 ou 2208-5555.

F. 2208-5555
Creci 23.692

2 (DOIS) PRÉDIOS A 
VENDA COM RENDA!!

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

1º) Santana - R. Vol. da Pátria!  
c/ 750 ms² área construída/renda  
R$ 20 mil. PREÇO R$ 4.600.000,00
2º) Bairro da Luz - Alugado para Banco -  
C/ 560 ms² área construída/ renda R$ 20 mil 
PREÇO R$ 3.600.000,00. Agende visita.
Tratar com Sr. Armando.F. 94456-3768 ou 2208-5555 

F. 2208-5555
Creci 23.692

Quer acessar as informações do seu bairro de qualquer lugar? www.gazetazn.com.br


