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ÚLTIMAS - O Balanço de Vendas da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), aponta que o varejo da capital paulista fechou 
outubro com elevação média de 21,8% na comparação com 
setembro deste ano. Os números, obtidos pela Boa Vista S/A, 
consideram a movimentação no comércio no Dia das Crianças, 
que ajudou a incrementar as vendas nos segmentos de brinquedos 
e roupas – mesmo não sendo a principal data para consumo no 
calendário nacional - e, por fim, reduziu um pouco mais as perdas 
acumuladas em razão do fechamento do comércio pelo isolamento 
social. Embora positiva, a curva econômica ascendente deve ser 
analisada sob o ponto de vista de recuperação. 

ÚLTIMAS - O índice de preços da CEAGESP encerrou o 
mês de outubro com forte alta de 7,94%, principalmente 
pela elevação dos preços nos setores de legumes, frutas 
e diversos. Por conta das temperaturas elevadas e da 
estiagem que adentraram a primeira quinzena de outubro, 
o clima não favoreceu as culturas que já vinham sofrendo 
perdas desde setembro, que resultaram em oferta irregular 
de alguns produtos como tomates, batatas (chuvas durante 
a colheita prejudica), mamão formosa, laranjas e abacates. 
Os setores de verduras e pescados acumulam alta no ano 
de apenas 4,61% e 0,75% respectivamente.

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

Hoje...
... O Tremembé, bairro que comemorou 130 anos de história no último dia 10, continua ten-

do na Rua Maria Amália Lopes de Azevedo sua principal referência em comércio, serviços e tradi-
ção. Esse trecho em especial, abriga importantes pontos históricos como: a Paróquia de São Pedro 
e a Casa de Cultura Tremembé, instalada em um antigo e preservado imóvel. A estrutura viária 
da região não sofreu alterações ao longo do tempo, porém o adensamento populacional é evidente 
quando se observa pontos de lentidão no próprio bairro, como é o caso desse trecho na Rua Maria 
Amália Lopes de Azevedo, o que não tira seu charme e a sua tradição, assim como sua relevância 
comercial para a região.
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Ontem...
... A foto da Rua Maria Amália Lopes de Azevedo foi publicada na edição de A Gazeta da Zona 

Norte de 23 de agosto de 1986, na matéria: “Zona Norte: A Valorização de uma Região. Nas com-
pras e lazer, bom gosto e qualidade para os moradores”, que destacava os principais pontos e esta-
belecimentos comerciais da região. Dois anos antes, era inaugurado o Shopping Center Norte que 
trouxe muita valorização para toda a Zona Norte e em pouco tempo se tornou o shopping mais mo-
vimentado da cidade. Na ocasião, AGZN destacou os tradicionais pontos de comércio de rua e es-
tabelecimentos de compras e entretenimento nos bairros. Entre esses locais, incluiu a Rua Maria 
Amália Lopes de Azevedo, especialmente em seu trecho entre a Avenida Nova Cantareira e Rua do 
Horto no Tremembé.

Associação dos Moradores do Jardim 
Cachoeira conseguem caçambas junto a 

Amlurb para manter o bairro mais limpo
A Associação dos Moradores 

do Jardim Cachoeira criou a co-
missão de resíduos sólidos, e com 
isso veio a ideia de entrar em con-
tato com a Autoridade Municipal 
de Limpeza Urbana (AMLURB) 
e pedir ajuda, pois as caçambas 
viviam cheias e transbordando. 
De acordo com a presidente da 
Associação Luana Saraiva, a as-
sociação teve uma reunião para 
acertar os detalhes e, assim pe-
dir as caçambas em determina-
dos locais, “eles vieram aqui, 
fizemos uma reunião com as em-
presas que recolhem os resíduos 
e, assim conseguimos fazer com 
que um caminhão pequeno des-
cesse a Rua Floriano de Freitas 
que tem em torno de 140 famí-
lias, fora as famílias do outro 
lado da ocupação”.

Segundo Luana os carros 
desciam do final do perímetro 
(perto ao restaurante Dib) e dei-
xavam o lixo na primeira lixei-
ra que eles encontravam e ago-
ra com esse novo modo operante, 
é possível que eles deixem o lixo 
na lixeira que foi remanejada 
próximo deles.

No bairro estava forman-
do uma espécie de aterro sani-
tário na Avenida Cel. Sezefredo 

Fagundes, próximo ao núme-
ro 18.028, e a caçamba foi des-
tinada para que as 315 famílias 
destinassem o lixo de manei-
ra correta. Foram destinadas 
duas ca çambas, uma na altu-
ra do 18.028 e a outra está em 

frente a ocupação 21.048. O lixo 
é retirado as segunda, quarta 
e sexta, por volta das 8 horas, 
para os moradores da aveni-
da e as caçambas. Por volta das 
9h30, para os moradores da Rua 
Floriano e Freitas.
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Caçambas ajudam a manter a limpeza e organização do local 
na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 21.048

Exposição Vidas Negras, com 
histórias de moradores da Zona 
Norte, no Shopping Center Norte

Desde a última segunda-fei-
ra, 9 até o dia 9 de dezembro, de 
segunda-feira a sábado, das 10 
às 22 horas, aos domingos e fe-
riados, das 14 às 20 horas, sen-
do opcional a abertura das lojas 
das 12 às 14 horas, o Shopping 
Center Norte recebe uma par-
te da programação de Vidas 
Negras, que estreou no Museu 
da Pessoa no mês de setembro, 
mas terá a maioria de suas ativi-
dades no decorrer de novembro, 
por ser o mês da Consciência 
Negra. A programação comple-
ta reúne edital para coletivos e 
artistas negros, mostra audiovi-
sual, exposição virtual, série de 
podcast, programa educativo, 
lives e registro de histórias de 
vida. As atividades acontecem 
até janeiro de 2021.

No shopping, a exposição 
destaca a história de quatro pes-
soas que possuem uma conexão 
forte com a Zona Norte. Elas es-
tarão distribuídas em painéis fí-
sicos e convidarão os visitantes 
a conhecerem mais sobre essas 
vidas e sobre outras que com-
pletam a exposição no ambien-
te on-line do Museu da Pessoa, 
primeiro museu virtual e cola-
borativo de histórias de vida do 
mundo.

A programação “Vidas Ne-
gras” é um olhar sobre o acer-
vo do Museu da Pessoa que 
traz à luz, cenas do cotidiano 

de famílias negras do Brasil 
nos séculos 20 e 21. A exposi-
ção no Shopping Center Norte 
estará disponível até o dia 9 
de dezembro e, os painéis po-
derão ser vistos no corredor da 
Riachuelo. A programação com-
pleta com as demais atividades 

pode ser acessada neste link: 
https://museudapessoa.org/
programacao-vidas-negras/

A Programação Vidas Ne-
gras no Shopping Center Norte 
que está localizado na Tra-
vessa Casalbuono, 120 - Vila 
Guilherme.
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A exposição multiplataforma terá diversas atrações até janeiro, 
mas foca suas atividades no mês da Consciência Negra

CET implantou mão única de 
direção em ruas na Zona Norte

Desde o dia 7 de novembro, 
a Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) implantou mão 
única de direção na Rua Carlos 
Belmiro Correia, no sentido da 
Rua Núrsia para a Avenida Casa 
Verde, no Parque Peruche; na 
Rua Sonia Margy, no sentido da 
Avenida Coronel Sezefredo Fa-
gundes para a Rua Armando 
Paes, na região do Tremembé, 
Zona Norte da cidade e, também 
na Rua Vicente Melro, no sentido 
da Rua Rodrigues Alvarenga para 

a Avenida Di reitos Humanos, no 
Imirim. A medida tem como obje-
tivo melhorar as condições de se-
gurança de pedestres e de fluidez 
no trânsito local.

Alternativas

Os veículos provenientes da 
Avenida Casa Verde deverão pros-
seguir no sentido centro, e se-
guir pelas ruas: Leão XIII, Monte 
Cassino, do Aclamado, Certosinos 
e Carlos Belmiro Correia.

A Engenharia de Campo 
da CET vai monitorar e orien-
tar o tráfego na região, com o 
objetivo de garantir boas con-
dições de trânsito e preser-
var a segurança de pedestres e 
motoristas.

Para informações de trânsi-
to, ocorrências, reclamações, re-
moções e sugestões, ligue, aces-
se o site ou baixe o aplicativo 
SP156. O atendimento é 24 ho-
ras - https://sp156.prefeitura.sp. 
gov.br/portal/servicos
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Rua Vicente Melro
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