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ÚLTIMAS - O Balanço de Vendas da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), da primeira quinzena de setembro, 
sinaliza que a economia paulistana já começa a se aquecer. 
Os números apontam que houve um crescimento de 35,8% 
comparado aos primeiros 15 dias de agosto. Em março, 
quando as pessoas começaram a ficar em casa, registrou-se 
um recuo de 27% em relação aos 30 dias correspondentes 
do ano anterior. A ACSP apontou balanço de -63,8% e -67% 
(abril e maio), também comparado ao período similar de 2019. 
Houve um reaquecimento econômico com -54,9%, -47,7%, 
-33,6% (junho, julho e agosto respectivamente), relacionando-
se ao período correspondente do ano passado.

ÚLTIMAS - O desenvolvimento social deve ser a prioridade 
do Brasil, quando a pandemia chegar ao fim. Ao menos é 
o que opinam 64% dos entrevistados do país, na pesquisa 
“Covid-19: Recovery Preferences and Priorities”, realizada 
pela Ipsos com 10 mil pessoas de 13 países - sendo mil 
brasileiros, escolheram priorizar o progresso social em 
detrimento do crescimento econômico na retomada pós-
covid-19. Entre os entrevistados com menos de 25 anos, 75% 
priorizaram o progresso social na retomada pós-pandemia. 
Na faixa daqueles com 25 a 34 anos, são 66%. Entre os de 25 
a 49 anos, são 63%. Por fim, 52% dos entrevistados com mais 
de 50 anos escolheram o viés social.

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

Hoje...
... O semáforo citado na foto de 1986, faz toda a diferença na organização do trânsito no local, 

que tornou-se um dos principais acessos à região de Vila Guilherme. O local recebe todo o fluxo 
rumo à Marginal Tietê e também do movimento dos empreendimentos que hoje fazem parte da cha-
mada Cidade Center Norte, que inclui espaço para grandes eventos e exposições. O canteiro central 
da Avenida Otto Curt Baumgart, atualmente é arborizado, o que impede a visualização dos shop-
pings ao fundo.
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Ontem...
... A foto da Avenida Otto Curt Baumgart de agosto de 1986, registra obras de adequação 

no traçado do canteiro central, possibilitando a conversão à esquerda de quem segue sentido 
Marginal, para acessar a Rua José Bernardo Pinto, em direção à Vila Guilherme. De acordo com 
os registros dos arquivos da A Gazeta da Zona Norte, na ocasião aguardava-se a implantação de 
um semáforo no local para evitar possíveis acidentes. Ao fundo, pode-se observar as instalações 
do Shopping Center Norte e Lar Center, empreendimentos que revolucionaram o setor de comér-
cio e serviços da Zona Norte na época.

Qualidade da água do Rio Tietê 
teve impacto positivo diante 

da pandemia de covid-19
Estudo da Fundação SOS 

Mata Atlântica, lançado no Dia 
do Tietê (22 de setembro), cons-
tata que as mudanças de com-
portamento da sociedade por 
conta da pandemia de covid-19, 
contribuíram para a redução de 
poluição no Rio Tietê, princi-
palmente com a diminuição do 
lixo nas ruas e a fuligem de veí-
culos.  Os dados apontam que, 
dos 83 pontos de coleta - distri-
buídos em 47 rios de 38 muni-
cípios -, 6 (7,2%) mantiveram 
qualidade de água boa de for-
ma perene, 55 (66,3%) regu-
lar, 21 (25,3%) ruim e 1 (1,2%) 
péssimo. Nenhum ponto re-
gistrou qualidade de água óti-
ma. Os dados são do relatório 
Observando o Tietê 2020 - O re-
trato da qualidade da água e a 
evolução dos indicadores de im-
pacto do Projeto Tietê: https://
www.sosma.org.br/wp-content/
uploads/2020/09/Observando-o-
Tiete-2020.pdf

A qualidade de água ruim, 
imprópria para usos e inade-
quada para a vida aquática, fi-
cou dividida em dois trechos 
- diferente das manchas ante-
riores que eram contínuas -, to-
talizando 150 km. Isso equivale 
a 13% da extensão do rio, qua-
se o dobro da marca histórica de 
71 km, alcançada em 2014. Não 
houve registro de trechos com 
qualidade de água péssima ao 
longo do Rio Tietê, apenas em 
um de seus afluentes, o Córrego 

José Gladiador, na cidade de São 
Paulo. Por outro lado, a condi-
ção de água boa e regular - que 
permite vida aquática, abasteci-
mento público, produção de ali-
mentos, atividades de lazer e es-
portivas - estenderam-se a 382 
km, o que representa 66,32% da 
extensão de 576 km do trecho 
monitorado do rio, que tem ao 
todo 1.100 km, da sua nascen-
te até a foz.

Os especialistas destacam 
que, também em virtude da pan-
demia, um trecho de 44 km, cor-
respondente a 4% da extensão 
do rio, não foi analisado nes-
te ciclo. Esse trecho compre-
endido entre os municípios de 
São Paulo e Barueri, a partir da 
ponte da Rodovia Anhanguera, 
é bastante poluído e apresen-
ta pouca variação na condição 
de qualidade da água nas séries 
históricas de monitoramento. Se 
fosse considerado com qualidade 
de água ruim, com base nos in-

dicadores aferidos na Ponte das 
Bandeiras, até o subsequente 
em Santana de Parnaíba, a man-
cha de rio considerado poluído e 
em condições impróprias atingi-
ria 194 km, ficando maior que 
no período anterior, de setembro 
de 2018 a agosto de 2019, quan-
do estava contida, de forma con-
tínua, em 163 km.

Os dados apresentados fo-
ram medidos por grupos de vo-
luntários do Observando os 
Rios, projeto da Fundação SOS 

Mata Atlântica que conta com 
o patrocínio da Ypê e apoio da 
Sompo. Os pontos analisados 
estão distribuídos nas bacias hi-
drográficas do Alto Tietê, Médio 
Tietê, Sorocaba e Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, que abran-
gem 102 municípios das Regiões 
Metropolitanas de São Paulo, 
Campinas e Sorocaba.

Rio Tietê e eleições

Especialmente neste ano de 
eleições municipais, o monito-
ramento da qualidade da água é 
também um instrumento de ci-
dadania e pressão em defesa de 
Água Limpa para todos. Como 
contribuição para avanços nes-
sa causa essencial e ao direi-
to humano de acesso a água de 
boa qualidade, a Fundação SOS 
Mata Atlântica incluiu no re-
latório seu Manifesto Desen-
volvimento para Sempre.

Nele, a organização pede 
por água limpa para todos, des-
tacando: a proteção e recupe-
ração dos rios, córregos e nas-
centes; a implantação do Plano 
Municipal de Saneamento e de 
parques lineares para a con-
servação de córregos urbanos; 
a integração dos municípios ao 
Comitê de Bacias Hidrográficas, 
com garantia efetiva de repre-
sentação dos setores da socie-
dade; e a criação de áreas de 
proteção de mananciais e con-
servação hídrica.

A exclusão social do aces-
so a água limpa devido à falta 
de saneamento básico e mora-
dia, também emergiram de for-
ma mais evidente com o efeito 
da pandemia e precisam ser mo-
tivo de atenção das autoridades. 
Pesquisas científicas constata-
ram a presença do RNA (mo-
lécula responsável pela síntese 
de proteínas das células) de co-
vid-19 na água dos esgotos do-
mésticos. Isso não significa ris-
co de contaminação, uma vez 
que essa doença não é de veicu-
lação hídrica, mas, reforça a im-
portância de reconhecer como 
os rios são espelhos da saúde da 
população, do ambiente e dos 
ecossistemas. O monitoramento 
da qualidade da água é impor-
tante para prevenção e controle 
da saúde pública.

Os dados do Índice de Qua-
lidade da Água (IQA), apresen-
tados no relatório, foram ela-
borados com base na legislação 
vigente e em seus respectivos 
protocolos de coleta e medição. 
A metodologia do projeto utiliza 
16 parâmetros do IQA: tempe-
ratura da água, temperatura do 
ambiente, turbidez, espumas, 
lixo flutuante, odor, material se-
dimentável, peixes, larvas e ver-
mes vermelhos, larvas e vermes 
brancos, coliformes totais, oxi-
gênio dissolvido (OD), demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO), 
potencial hidrogeniônico (pH), 
fosfato (PO4) e nitrato (NO3).

Morre o repórter fotográfico 
Ovídio Vieira, missa acontece neste 

domingo (27) na Basílica de Sant’Ana

No último dia 20/9, recebe-
mos a triste notícia do faleci-
mento do fotógrafo Ovídio Viei-
ra, colaborador da A Gazeta da 
Zona Norte. Ao longo de sua car-
reira, atuou em importantes 
agências de publicidade e empre-
sas como Mc Cann Erikson, J. W. 
Thompson, Norton Publi cidade, 
Rino Publicidade, Volks wagem, 
além de relevantes veículos de 
imprensa como: Folha de São 
Paulo, Estado de São Paulo, Veja 
São Paulo, Diário Popular, Diário 
de São Paulo e entidades como 

OAB. Atuou como colaborador 
da A Gazeta da Zona Norte, sem-
pre presente nas mais importan-
tes pautas e eventos da região. 
Ovídio Vieira foi diagnostica-
do com covid-19 e estava inter-
nado no Hospital Municipal de 
Vila Penteado quan do faleceu. A 
missa de 7º dia será na Basílica 
de Sant’Ana (Rua Voluntários 
da Pátria, 2.060) neste domingo 
(27), às 18 horas. 

Sua esposa, Graça, lembra 
que uma das últimas matérias 
feitas por ele foi a cobertura da 

cerimônia em que a Matriz re-
cebeu, oficialmente o título de 
Basílica Menor no dia 26 de ju-
lho. Além disso, ela relembra que 
o bairro Santana e a Igreja Matriz 
sempre foram locais visitados por 
ele. “Quando nos conhecemos, 
sempre nos encontrávamos na 
Igreja de Santana”, relembra.

Carismático, sempre fez 
muitos amigos na região. Ovídio 
Vieira deixa esposa Graça, fi-
lhos: Adriana, Roselene, Igor 
e Suzilene e netos: Jennifer, 
Amanda, Octávio, Caio e Enzo.
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Ao centro, Ovídio Vieira recebe homenagem em solenidade pelo aniversário do bairro Imirim em 2015. 
À direita, o vereador Claudinho de Souza e à esquerda a então deputada Clélia Gomes

Acampamento “Mães que oram 
pelos filhos” terá Missa com 
Cardeal Dom Orani Tempesta

Neste sábado (26/9) e domin-
go (27/9), a Canção Nova, em 
Cachoeira Paulista (SP), sedia o 
Acampamento “Mães que oram 
pelos filhos”, um movimento que 
começou em Vitória (ES) e orien-
ta a criação e o funcionamento 
de grupos de mães nas dioceses. 

Este VI Encontro Nacional 
do Movimento tem como tema: 
“Senhor, ensina-nos a orar” (Lc 
11,1), e terá a presença do arcebis-
po do Rio de Janeiro (RJ), Cardeal 
Dom Orani João Tempesta, que 
presidirá a Missa no sábado, às 
16 horas, no Santuário do Pai das 
Mise ricórdias. 

A Coordenadora do Movi-
men to Mães que Oram pe-
los Filhos, Ângela Abdo, fará a 

primeira pregação do evento, às 
9 horas, quando lançará seu novo 
livro “Clamando com poder: no 
caminho da santidade”, publica-
do pela editora Canção Nova. 

O Acampamento segue com 
pregações, orações e cânticos, ten-
do as participações do diretor espi-
ritual da Renovação Carismática 
Católica (RCC) e coordenador 
de Pastoral da Ar quidiocese de 
Vitória (ES), padre Anderson 
Gomes; do padre Rodrigo Natal, 
da Diocese de Taubaté (SP); do 
padre Ale xandre Fernandes, da 
Igreja Nossa Senhora Rainha, 
em Nova Lima (MG); das can-
toras católicas Eliana Ribeiro e 
Adriana Arydes; e dos missioná-
rios da comunidade Canção Nova: 

diácono Nelsinho Corrêa, Paula 
Guimarães, Sallete Fer reira e pa-
dre Adriano Zandoná, que presi-
dirá a Missa de encerramento, do-
mingo, às 15 horas. 

A Canção Nova permanece 
fechada ao público em razão das 
medidas de prevenção à covid-19. 
Somente as Missas no Santuário 
do Pai das Misericórdias estão 
abertas aos fiéis, com limite má-
ximo de 348 pessoas por celebra-
ção. Todo o evento será transmi-
tido pelo Sistema Canção Nova e 
redes sociais. 

A Canção Nova está localiza-
da na Avenida João Paulo II, s/
nº, Alto da Bela Vista, Cachoeira 
Paulista (SP) - Evento fechado, 
sem público.
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Eventos climáticos extremos, obras de saneamento e o comportamento 
da sociedade, refletiram de formas diferentes sobre a bacia,

interferindo na mancha de poluição do rio


