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O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital • Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte
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Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, 
Sarampo e Multivacinação é prorrogada até dia 30

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Muni cipal 
da Saúde, prorroga, mais uma 

vez, a Campanha de Vacinação 
contra a Poliomielite, Sarampo 
(SCR), além da Multivacinação, 

até o dia 30 de novembro, com 
o objetivo de elevar índices de 
imunização na capital.

Desde o início da Campanha 
contra a Pólio e Multivacinação, 
no dia 5 de outubro, até o dia 
(12/11), foram vacinadas con
tra a Poliomielite no município, 
272.938 crianças de 1 a 4 anos 
de idade, o que representa uma 
cobertura vacinal de 45,9% du
rante a Campanha. Com rela
ção à Multivacinação, no mes
mo período, 242.335 crianças 
e adolescentes, com faixas etá
rias de menores de 1 ano e de 
5 a 14 anos de idade, compare
ceram às Unidades Básicas de 
Saúde. Destes, 149.998 foram 
vacinados.

Leia mais na página 3

Foto: Altemar Alcantara.Semcom/ fotospúblicas

Campanha vai até o dia 30 de novembro; meta é aumentar 
a cobertura vacinal das principais doses

Alagamento na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes ocorreu nos dias de chuva
A Avenida Cel. Sezefredo Fa

gundes vem apresentando pon
tos de alagamentos devido às 
chuvas intensas dos últimos 
dias. O local estava com as bo
cas de lobo entupidas e, por isso 
aconteceu o alagamento. O local 
já foi divulgado outras vezes no 
jornal A Gazeta da Zona Norte, 
e já foram feitas obras para evi
tar alagamento. Procuramos a 
Prefeitura de São Paulo e por 
meio da Subprefeitura Jaçanã/
Tremembé, informa que reali
zou o desentupimento das bocas 
de lobo no local citado, confor
me fotos. A Prefeitura ainda in
formou que não havia protocolo 
aberto para realização do servi
ço. Os pedidos podem ser realiza
dos na subprefeitura da região ou 
através da Central SP156.

Foto: AGZN

Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 14.233, alagada na última segunda-feira (16)

Jardim Cachoeira

A Rua Voluntários da Pátria, 
na altura do número 3.600, tem 
frequentes acidentes com queda 
de postes e, consequentemente 
falhas na iluminação nas proxi
midades. Na edição de 13/11 úl
timo, publicamos matéria com 
o título: “Ônibus bate em pos
te e deixa moradores sem ener
gia elétrica”, relatando aciden
te ocorrido no dia 10/11 que 
deixou parte do bairro sem luz. 
Além de grande movimenta
ção de pedestres e concentra
ção de condomínios, o local é 
próximo a hospitais, clínicas e 
laboratórios.

O reparo foi providenciado 
no mesmo dia. Porém, na últi
ma semana, moradores do bair
ro informaram que um novo 
acidente ocorreu no mesmo lo
cal e que o problema é provoca
do pela sinalização da pista que 
não está adequada. A CET dis
se que iria até o local, para ve
rificar se há a necessidade de 
mudar a sinalização do local. 
Publicaremos o parecer da CET 
assim que a recebermos.

Trecho da Rua Voluntários da Pátria 
tem acidentes frequentes com postes

Foto: AGZN

Trecho da Rua Voluntários da Pátria onde sempre 
ocorrem acidentes com queda de postes

Santana

Na última terçafeira (17), o 
Governo do Estado de São Paulo 
prorrogou a quarentena até o 
próximo dia 16 de dezembro, 
através da publicação do decre
to nº 65.295. Além disso, adiou a 
atualização do Plano São Paulo, 
que regulamenta a retomada 
das atividades com maior ou 
menor rigor. Uma nova atuali
zação estava prevista para a úl
tima segundafeira (16), mas foi 
adiada para o próximo dia 30.

As duas medidas têm como 
fundamento problemas na di
vulgação dos dados por parte 
do Ministério da Saúde e o au
mento de pelo menos 18% de 
internações provocadas pela 
Covid19, considerando o perío
do de 8 a 14 de novembro. Com 
essa elevação, a média diá ria 
de novas internações subiu de 
859 para 1009. Segundo o se
cretário de saúde estadual, Jean 
Gorinchteyn, caso a tendência 
de aumento no número de ca
sos se confirme, medidas mais 
restritivas para as atividades 
comerciais podem voltar a ser 
adotadas. 

Prevalecem medidas como: 
obrigatoriedade do uso de más
caras em ambientes públicos, 
evitar aglomerações, respeitar 

o distanciamento social, usar 
álcool em gel e lavar as mãos 
constantemente. Confira a ínte
gra do decreto assinado pelo go
vernador João Doria.

“DECRETO Nº 65.295, DE 
16 DE NOVEMBRO DE 2020

Estende a medida de qua
rentena de que trata o Decreto 
nº 64.881, de 22 de março de 
2020.

JOÃO DORIA, Governador 
do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, con
siderando as recomendações 
do Centro de Contingência do 
Coronavírus, instituído pela 

Resolução nº 27, de 13 de mar
ço de 2020, da Secretaria da 
Saúde; Considerando a necessi
dade de conter a disseminação 
da COVID19 e garantir o ade
quado funcionamento dos servi
ços de saúde,

Decreta:
Artigo 1º  Observados os 

termos e condições estabeleci
dos no Decreto nº 64.994, de 28 
de maio de 2020, fica estendida, 
até 16 de dezembro de 2020, a 
vigência:

I  da medida de quarente
na instituída pelo Decreto nº 
64.881, de 22 de março de 2020;

II  da suspensão de ativi
dades não essenciais no âmbito 
da Administração Pública esta
dual, nos termos do Decreto nº 
64.879, de 20 de março de 2020.

Artigo 2º  Este decreto en
tra em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 16 
de novembro de 2020.

JOÃO DORIA (seguida da 
assinatura de todos os secretá

rios do governo estadual).

Publicado na Secretaria de 
Governo, aos 16 de novembro 
de 2020”

Quarentena no Estado de São Paulo é 
prorrogada até dia 16 de dezembro

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Governador João Doria prorroga 
quarentena até o próximo 

dia 16 de dezembro

O processo eleitoral na ci
dade de São Paulo segue com 
Bruno Covas (PSDB) e Gui
lherme Boulos (PSOL) no se
gundo turno, que terá a votação 
no próximo dia 29. Em primei
ro lugar, Bruno Covas obteve 
32,85% da preferência do elei
torado, seguido por Boulos com 
20,24% dos votos válidos.

Já o terceiro colocado, Márcio 
França (PSB) ficou com 13,65%, 
seguido por Celso Russomanno 
(Republicamos) com 10,50%. A 
colocação dos demais candida
tos foi: Arthur do Val (Patriota): 
9,78%; Jilmar Tatto (PT): 8,55%; 
Joice Hasselmann (PSL): 1,84%; 
Andrea Matarazzo (PSL): 1,55%; 
Marina Helou (Rede): 0,41%; 
Orlando Silva (PCdoB): 0,23%; 
Levy Fidelix (PRTB): 0,23%; 
Levy Fidelix (PRTB): 0,22%; 
Vera Lúcia (PSTU): 0,06% e 
Antônio Carlos (PCO): 0,01%. O 
percentual de votos em branco 
foi de 5,87%, nulos 10,11% e abs
tenções: 29,29%. 

No discurso dos candidatos, 

prevalece o argumento da ex
periência e continuidade de 
ações importantes para Covas e 
maior atenção às periferias para 
Boulos. A propaganda eleito
ral segue até dia 27. De acor
do com a Justiça Eleitoral, cada 
turno é considerado uma eleição 
com procedimentos independen
tes. Dessa forma, mesmo quem 

não votou no primeiro turno, 
deve votar no segundo turno. Já 
aqueles que não comparecerem 
à zona eleitoral nas duas datas, 
devem justificar duas vezes. O 
eleitor deve estar atento ao fato 
de que, a partir de três faltas, 
está sujeito a suspensão do títu
lo eleitoral. 

Leia mais na página 9

Covas e Boulos seguem para o segundo 
turno e discutem suas propostas

Bruno Covas tenta a reeleição 
e segue em primeiro lugar na 

preferência do eleitorado

Fotos: Divulgação

Guilherme Boulos chega 
ao segundo turno 

Eleições 2020

Operação Cata-Bagulho é alternativa 
para descarte de materiais

A Limpa SP, juntamente com 
as Subprefeituras, realizam a 
Operação CataBagulho em sua 
região, coletando e transportan
do seus resíduos volumosos e 
grandes objetos, destinandoos 
de forma segura e adequada.

Os materiais como: móveis 
velhos, restos de madeiras, col
chões, metais, eletrodomésticos, 
grandes objetos e entulhos devi
damente ensacados devem ser 
colocados na frente da residên
cia antes das 7 horas do dia da 
ação. Será recolhido o limite de 
até 1 metro cúbico, equivalente 
a 15 sacos de 50kg cada. Não é 
permitido deixar o material na 
rua na noite anterior.

Horário de funcionamento: 
Segunda a Sábado das 7 às 13 
horas. Disponha seus resíduos 
até às 7 horas.

O descarte irregular é consi
derado crime ambiental, sujeito 
à multa de R$ 16.003,53 mil em 

caso de flagrante, conforme Lei 
nº13.478/02, artigo 185.

Para conferir a programa
ção do serviço na região, acesse 

o site da empresa responsável 
pela limpeza na área (http:// 
limpasp.com.br/catabagulho/) e 
insira um endereço ou CEP.

Foto: AGZN

Ponto viciado de acúmulo de lixo e entulho na Rua Gabriel Coveli é um dos 
muitos exemplos do problema causado pelo descarte irregular na cidade

COMUNICADO
Informamos aos nossos leitores, anunciantes, fornecedores, colaboradores e jornaleiros que 

reiniciamos as atividades em nossa sede (Rua Alfredo Pujol, 207) para retomarmos, gradualmente, 
a distribuição da edição impressa de acordo com as recomendações das autoridades públicas, 
neste momento da pandemia da covid-19. Agradecemos a todos pela compreensão e parceria!

Zona Norte,
ame-a!


