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ÚLTIMAS - De acordo com o último Índice de Preços Ticket 
Log (IPTL), a gasolina apresentou aumento de 5,93% nos 
preços em fevereiro, se comparado o valor médio por litro 
com o registrado em janeiro. O combustível foi comercializado 
no segundo mês do ano a R$ 5,102, 8,65% a mais que em 
dezembro, quando o preço médio era de R$ 4,696. A alta fez 
com que a gasolina já estivesse acima de R$ 5,00. Desde maio, 
última vez em que o preço da gasolina apresentou recuo, o 
valor médio por litro subiu 27,39%. Já o etanol também 
registrou o nono aumento consecutivo em fevereiro. O preço 
médio do combustível subiu 3,16% em relação a janeiro, e foi 
registrado a R$ 3,898 nas bombas, o avanço foi de 5,58%.

ÚLTIMAS - Um novo estudo realizado pela Ipsos em 27 
países para o Fórum Econômico Mundial avalia o impacto 
da raça, etnia e nacionalidade no acesso a oportunidades em 
diversos setores. No Brasil, os resultados são preocupantes. 
No que diz respeito à empregabilidade, 71% dos ouvidos no 
país percebem a influência da cor da pele e origem de uma 
pessoa na obtenção de trabalho. Destes, 41% acham que 
influencia muito e 30% acreditam que influencia de alguma 
forma. Considerando todos os entrevistados, a média global 
somando as pessoas que responderam que a raça impacta 
muito e que impacta um pouco na hora de conseguir um 
emprego é de 65%. 

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

Hoje...
... Uma das principais vias de acesso à Zona Norte, a Avenida Engenheiro Caetano Álvares se 

estende, desde a Marginal Tietê até os fundos da área pertencente à Academia do Barro Branco 
na região do Tremembé. A partir de sua construção, o Córrego Mandaqui foi canalizado, minimi-
zando intensamente as enchentes. Parte de sua extensão foi realizada como Canal Aberto, per-
manecendo em canalização fechada da região do Parque Peruche até a Rua Voluntários da Pátria. 
Nessa área, seu canteiro central possui pista de caminhada e equipamentos de ginástica em al-
guns pontos, fazendo dessa avenida uma das mais procuradas para a prática de esportes na região. 
Justamente onde o córrego é aberto, ainda ocorrem alagamentos no período de chuvas intensas. 
Atualmente, o principal desafio é manter a zeladoria do canteiro central e das pistas, devido ao flu-
xo intenso diariamente.
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Ontem...
... A Avenida Engenheiro Caetano Álvares foi entregue à população em 1977, na gestão do então 

prefeito Olavo Setúbal. Porém, sua origem se deu de fato em 1961, a partir do projeto de Lei do en-
tão vereador Ary Silva, fundador da A Gazeta da Zona Norte, que contou com total apoio do prefeito 
Prestes Maia. Antes de encerrar sua gestão, Prestes Maia deixou todo o projeto pronto e as obras ti-
veram início no mandato de Faria Lima, tendo continuidade nas gestões posteriores de Paulo Maluf 
e Figueiredo Ferraz. A abertura dessa avenida começou a ser defendida em 1959 pelo próprio verea-
dor Ary Silva, que destacou a sua importância viária e sanitária, uma vez que ajudaria a solucio-
nar o grave problema de enchentes no entorno, razão pela qual sua denominação inicial foi Avenida 
de Fundo de Vale do Mandaqui. A foto de 1976 registra o impacto de suas obras na região. Ao fun-
do, o antigo prédio da escola Estadual Joaquim Leme do Prado, demolido para dar lugar à avenida. 
Posteriormente, a escola ganhou o seu prédio atual, localizado na Avenida Imirim, 2.113.

Na semana passada rece-
bemos uma reclamação sobre 
a constante falta de energia 
e também sobre a iluminação 
precária dos postes no bairro 
Jardim Cachoeira. 

O bairro que pega uma 
grande parte da Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, tem falta 
de energia constante em todo o 
bairro Jardim Cachoeira, a partir 
da numeração 6.500 na Avenida 
Cel. Sezefredo Fagun des - Jardim 
Francisco Mendes, São Paulo - 
SP, até o final da Sezefredo. A fal-
ta de energia é constante mesmo 
sem chover ou ventar, moradores 
reclamaram bastante sobre esse 
assunto, e da falta de iluminação 
nas Ruas Ana do Sacramento, 
Rua Cantareira e Cantarus - no 
Bairro Protendit (o bairro dá 
acesso ao retorno da Fernão Dias 
sentido SP).

Em resposta a Coordenado-
ria de Gestão da Rede Municipal 
de Iluminação Pública - ILUME 
informou que nos dias 24 e 25 
de fevereiro uma equipe de ma-
nutenção realizou vistoria nos 
locais informados e efetuou a 
substituição das lâmpadas quei-
madas. Além disso, na Avenida 
Cel. Sezefredo Fagundes foi repa-
rada a rede de iluminação que es-
tava em curto-circuito. Os locais 

ficaram com a iluminação em 
ordem.

A coordenadoria ressalta que 
o canal oficial para reclamações 

e solicitações de serviços de ilu-
minação pública, o SP156, liga-
ção gratuita e atendimento 24 
horas.
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Reparo na iluminação na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes

Ilume faz manutenção na iluminação 
do bairro após reclamação

Jardim Cachoeira

Na última semana recebe-
mos uma reclamação do mora-
dor Antônio Carlos, que relatou 
a dificuldade de tentar manter 
a praça Dom Francisco Xavier 
Aranha limpa apesar do esfor-
ço dos moradores vizinhos vem 
à praça que se ajudam nessa 
tarefa. 

O morador relata que fre-
quentemente são encontrados 
parte de animais destroçados 
e por consequência a praça fica 
cheia de urubus. A maior di-
ficuldade é dar destino a esse 
material. Além disso, o mora-
dor relata que constantemen-
te há muito lixo e mato alto. 

Essa situação foi observada por 
nossa reportagem também nas 
áreas verdes próximas à esse 
local. Na Rua General Nestor 
Passos, próxima a Praça, a re-
portagem observou que há ter-
reno vazio com muito lixo e vá-
rios urubus, o que preocupa os 
moradores do bairro.
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Moradores cuidam da limpeza da Praça Dom Francisco Xavier Aranha

Na Rua General Nestor Passos com lixo e urubu

Praça Dom Francisco Xavier Aranha acumula 
lixo e restos de animais que atraem urubus

Parque Mandaqui

Na Avenida Gus-
tavo Adolfo, bem em 
frente ao número 249, 
duas árvores de gran-
de porte chamam a 
atenção de quem pas-
sa. Porém, para quem 
mora no local, as árvo-
res provocam preocupa-
ção, principalmente no 
período de chuvas in-
tensas quando há a pos-
siblidade de queda de 
galhos e até de seus fru-
tos trazendo transtor-
nos para as residências 
mais próximas. Devido 
à sua altura, as árvo-
res acabam atingindo 
a fiação e também suas 
raí zes já estouraram as 
calçadas. “Daqui a pou-
co ninguém mais passa 
por aqui”, relata o mo-
rador Alberto Alves da 
Rocha. Segundo ele, vá-
rias solicitações já fo-
ram feitas à Prefeitura 
para solucionar esses 
problemas, que vem se 
agravando a cada ano.

Foto: AGZN

Árvores de grande porte preocupam moradores na Avenida Gustavo Adolfo

Moradores da Avenida Gustavo Adolfo relatam 
problemas com árvores de grande porte

Tucuruvi


