
São Paulo, 4 de dezembro de 2020 - Nº 2937

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

Fundador: ARY SILVA (1963 - 2001) - ANO LVII - UM SEMANÁRIO DO POVO PARA O POVO
Redação - Administração - Publicidade - Rua Alfredo Pujol, 207 - Cep: 02017-901 - Fs: 2977-6544 / 2950-7919 /     94861-1729

Site: www.gazetazn.com.br • e-mail: gazetazn@gazetazn.com.br • Distribuição Gratuita • Venda Proibida

ÓCULOS EM

Leia nesta edição
¤ Centros de Parada Cardíaca aumentam a chance de 

sobrevivência em casos de infarto ...  Página 2

¤ Tenda do Serasa reforça o 26º Feirão Limpa Nome...   
Página 3

¤ Natal com 13º salário reduzido deve fazer  
comércio crescer apenas 1% em dezembro ...   

Página 5

¤ AAMJSP arrecada cestas básicas para famílias carentes...  
Página 9

Bruno Covas é reeleito com 59,38% dos 
votos válidos na cidade de São Paulo
O prefeito Bruno Covas 

(PSDB) validou sua reeleição com 
59,38 % (3.169.121 votos) do elei-
torado, enquanto o segundo colo-
cado, Guilherme Boulos (PSOL) 
teve 40,62% (2.168.109 votos). 
Covas toma posse de seu novo 
mandato em 1º de janeiro próxi-
mo, juntamente com o vice-prefei-
to Ricardo Nunes (MDB).

A eleição foi marcada ain-
da pelo maior índice de absten-
ção da história da capital, com 
a ausência aproximada de 30 % 
dos eleitores, o que corresponde 
a um total de 2.769.179 pessoas 
aptas a votar. Com um discur-
so moderado, Covas foi reeleito 
com uma coligação que envolve 
onze partidos (PSDB, MDB, PP, 
Podemos, PSC, PL, Cidadania, 
DEM, PTC, PV e PROS). 

Dados parciais do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), infor-
mam que a campanha de Bruno 
Covas também foi a mais cara 
entre os demais candidatos, no 
valor de R$ 19,4 milhões. Os 
candidatos têm até dia 15 de de-
zembro para prestar contas jun-
to ao TRE. 

Em seu discurso após ter sua 
reeleição confirmada, Covas afir-
mou que “é possível fazer política 
sem ódio “e destacou a modera-
ção e a ciência, num claro posi-
cionamento, quanto ao combate 
à pandemia do novo Coronavírus. 

“São Paulo disse sim ao 
equilíbrio e à moderação. (...) As 
urnas falaram e a democracia 
está viva. São Paulo mostra que 
faltam poucos dias para o obs-
curantismo e negacionismo. São 
Paulo disse sim à ciência e disse 
sim à moderação”, afirmou.

Embora tenha liderado as 
pesquisas de intenção de votos 
no segundo turno, Covas ven-
ceu uma disputa acirrada ten-
do em vista o crescimento do 
seu opositor Guilherme Boulos 
(PSOL), que telefonou para pa-
rabenizar Covas pela vitória, 
mesmo antes da apuração ter-
minar oficialmente. 

Neto do ex-governador de 
São Paulo Mário Covas, o pre-
feito Bruno Covas tem 40 
anos e é natural da cidade de 
Santos. Formado em Direito 
pela Universidade de São Paulo 
(USP) e em Economia na Pon-
tifícia Universidade Cató lica 
(PUC), foi deputado estadual 
e atuou como secretário esta-
dual de Meio Ambiente duran-
te a gestão de Geraldo Alckmin 
(PSDB) no Governo do Estado, 
entre 2011 e 2014.

Eleito deputado federal em 
2014, deixou o cargo em 2017 
para compor a chapa de João 
Doria (PSDB) para a Prefeitura 
de São Paulo. Assumiu a pre-
feitura em 2018, quando o en-
tão prefeito Doria concorreu ao 
Governo do Estado. Desde 2019, 
Covas segue em tratamento 
contra um Câncer na Cárdia, re-
gião entre o esôfago e o estôma-
go, com metástase no fígado e 
linfonodos. Em junho deste ano, 
Covas enfrentou mais um desa-
fio quando testou positivo para 
Covid-19, fato que o levou a tra-
balhar em casa por duas sema-
nas, até se recuperar. De acordo 
com a equipe médica que acom-
panha seu tratamento contra o 
Câncer, Bruno Covas está bem e 
tem todas as condições para dar 
andamento às suas atividades 
normais.
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Bruno Covas chega à reeleição com discurso moderado 
e uma campanha pacífica

Obras na Avenida Cruzeiro do Sul para 
troca de sarjeta e reforço do pavimento

Na última semana nos depa-
ramos com uma obra na Avenida 
Cruzeiro do Sul, próximo ao nú-
mero 3.103 esquina com a Rua 
Leite de Moraes. Perguntamos 
para a Prefeitura sobre as modi-
ficações que estão sendo feitas na 
avenida e, por meio da SPTrans 
fomos informados que, no mo-
mento, é realizada a troca das sar-
jetas e o reforço da base e sub-base 
do pavimento. Em seguida, serão 
iniciadas as obras de fresagem e 
recapeamento em toda a exten-
são da faixa de ônibus da Avenida 
Cruzeiro do Sul, no sentido cen-
tro. O término dos serviços está 
previsto para o fim de dezembro 
de 2020.

As obras no sentido bairro da 
via estão programadas para o iní-
cio de janeiro de 2021. 

A SPTrans informa que re-
forçar a manutenção do pavi-
mento das faixas de ônibus per-
mite melhor dirigibilidade, mais 
conforto e segurança aos passa-
geiros, operadores e pedestres.
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Término das obras estão previstos para o fim de dezembro de 2020

Santana Estado de SP retrocede para 
a Fase Amarela diante do 

aumento de casos de Covid-19

Todo o Estado de São Paulo 
encontra-se desde a última quar-
ta-feira (2), na Fase Amarela do 
plano para a retomada econômi-
ca e enfrentamento à pandemia 
do novo Coronavírus. O anúncio 
foi feito pelo governador João 
Doria em entrevista coletiva na 
última segunda-feira, concedi-
da no Palácio dos Bandeirantes, 
um dia após a reeleição de Bruno 
Covas para a Prefeitura de São 
Paulo. “Com o claro aumento da 
instabilidade da pandemia, o go-
verno do Estado de São Paulo 
e o centro de contingência da 
Covid-19, decidiram que 100% 
do Estado de São Paulo vai re-
tornar para a Fase Amarela do 
Plano São Paulo. Essa medida, 

quero deixar claro, não fecha co-
mércio, nem bares, nem restau-
rantes. A Fase Amarela não fe-
cha atividades econômicas, mas 
é mais restritiva nas medidas 
para evitar aglomerações e o au-
mento do contágio da Covid-19”, 
disse o governador João Doria 
(PSDB).

Com essa medida, seis regi-
ões que seguiam na Fase Verde, 
a menos restritiva, entre elas 
a cidade de São Paulo, retroce-
dem uma etapa e voltam a res-
tringir horários e capacidade de 
estabelecimentos comerciais e 
de serviços. Outras 11 regiões 
do Estado já estavam na Fase 
Amarela e permanecem. 

Leia mais na página 3
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Comércio funciona com horário e ocupação máxima reduzidos

Pontos de descarte irregular são um 
grande problema da cidade de São Paulo

Os pontos de descarte irre-
gular de lixo são um grande pro-
blema, além de sujar a rua com o 
acúmulo, causa enchentes e pre-
judica a sociedade como um todo. 
Na Zona Norte da cidade há al-
guns pontos específicos de pon-
to de lixo viciado. Encontramos 
dois pontos na Vila Guilherme, 
na Rua Dr. Arthur Nardy de 
Moraes Goyano e também na 
Rua Coronel Marques.

Entramos em contato com a 
Prefeitura para saber a respei-
to do lixo acumulado nesses dois 
locais e, por meio da Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana 
(AMLURB), informou que os 
endereços mencionados pela re-
portagem são considerados pon-
tos de descarte irregular de lixo.

Na quarta-feira (25) de no-
vembro, a AMLURB realizou a 
limpeza dos locais, a fim de com-
bater o descarte irregular na re-
gião, os endereços serão inclusos 
na programação de Educação 
Ambiental porta a porta.

Durante a conscientização, as 
equipes orientam os munícipes 
sobre o horário de coleta, descar-
te correto dos resíduos, endere-
ços dos Ecopontos mais próximos 
e a importância da separação dos 
materiais para a reciclagem.

Para descartar corretamente 
os resíduos domiciliares, a Rua 
Dr. Arthur Nardy de Moraes 
Goyano conta com o serviço de 
coleta comum diariamente. O 
endereço também recebe o servi-
ço de varrição as segundas, quar-
tas e sextas-feiras - ambos os ser-
viços ocorrem no período diurno.

Já a Rua Coronel Marques 
Ribeiro, é atendida com a coleta 
comum e o serviço de varrição 
às terças-feiras, quintas-feiras e 
sábados, no período diurno.

A região também conta a 
operação Cata-Bagulho, que co-
leta mensalmente das vias gran-
des objetos, como móveis ve-
lhos, madeiras e colchões nas 
vias. A próxima programação 
na região será no dia 10/12 na 
Rua Dr. Arthur e no dia 11/12 
na Rua Coronel Marques.

Contribuição da população

A contribuição da população 
em não despejar lixo e entulho 
em vias públicas é fundamen-
tal. O descarte irregular de en-
tulho em vias públicas é passí-
vel de multa no valor de até R$ 
R$ 16.693,28, conforme estabe-
lece a Lei de Limpeza Urbana, 
nº 13.478/02, além de ser consi-
derado crime ambiental.

Ecopontos

A população também pode 
descartar os recicláveis, entu-
lho e grandes objetos nos três 
Ecopontos localizados na re-
gião. Endereços das unidades:

•Rua José Bernardo Pinto, 
1.480;
•Avenida dos Poetas, 931;
•Rua Curuçá, 1.700.
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Tecidos jogados na Rua Dr. Arthur Nardy de Moraes Goyano

Lixo na Rua Coronel Marques

Zona Norte,
ame-a!

Rua Professor José Soares de Mello será via de mão dupla a partir de sábado 5/12
A Companhia de Enge nha-

ria de Tráfego (CET) vai im-
plantar mão dupla de dire-
ção na Rua Prof. José Soares 
de Mello, região da Vila Nova 
Cachoeirinha, Zona Norte, 
a partir de sábado (5). A 

modificação será realizada en-
tre a Avenida General Penha 
Brasil e a Rua Gonçalves de 
Magalhães e, tem como objeti-
vo melhorar as condições de se-
gurança de pedestres e de flui-
dez no trânsito local.

A Engenharia de Campo da 
CET vai monitorar e orientar 
o tráfego na região, com o ob-
jetivo de garantir boas condi-
ções de trânsito e preservar a 
segurança de pedestres e mo-
toristas. Para informações de 

trânsito, ocorrências, reclama-
ções, remoções e sugestões, li-
gue, acesse o site ou baixe o 
aplicativo SP156. O atendi-
mento é 24 horas por dia.
•https://sp156.prefeitura.sp.
gov.br/portal/servicos

Jardim Centenário
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