ÚLTIMAS - Na última quarta-feira (10), o governador João
Doria anunciou que uma pesquisa realizada por cientistas do
Instituto Butantan e da USP, no ICB (Instituto de Ciências
Biomédicas), comprovou que a vacina Coronavac é eficaz
contra as três novas variantes que circulam no Brasil.
Estudos preliminares, realizados pelo Instituto Butantan
em parceria com a USP, em pessoas vacinadas, demonstram
que a Coronavac é capaz de neutralizar variantes do novo
Coronavírus. Os dados incluíram amostras de 35 participantes
vacinados na Fase III. O estudo completo inclui um número
maior de amostras, que já estão em análise. Os resultados
completos serão divulgados posteriormente.
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ÚLTIMAS - Na última quarta-feira (10), o Governo de
São Paulo liberou mais 1,2 milhão de doses da vacina
do Instituto Butantan contra o novo Coronavírus ao
Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério
da Saúde. Com o novo carregamento, o total de vacinas
disponibilizadas pelo Butantan ao PNI, chega a 17,3
milhões de doses desde o início das entregas. Até 30 de
abril, o número de vacinas disponibilizadas ao PNI somará
46 milhões. O Butantan ainda trabalha para entregar
outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros
até 30 de agosto.

Fábricas de Cultura da Zona Norte e
Mulheres que Transformam
premia a diretora da Etec Pirituba Sul de São Paulo celebram aniversário
Em cerimônia on-line realizada nesta quarta-feira (3), a diretora da Escola Técnica Esta
dual (Etec) Profa. Dra. Doroti
Quiomi Kanashiro Toyo
hara
(Pirituba), da Capital, Eliane
Leite, foi anunciada vencedora na categoria Educadora do
Ano do prêmio Mulheres que
Transformam, da XP Inc.
Escolhida em votação popular na internet, a professora concorreu com outras duas
finalistas na mesma categoria:
Maria Helena Guimarães, do
Conselho Nacional de Educação
(CNE), e Nathalia Rodrigues,
da plataforma Nath Finanças.
Emocionada, ela falou sobre o valor desse reconhecimento ter sido dado a uma profissional que trabalha há 27 anos
em escola pública: “Estou feliz
porque esta é uma conquista da
Educação pública que está sendo premiada em meu nome”,
afirma Eliane. Na opinião dela,
o resultado é uma homenagem
a todos os professores que estão
na linha de frente desta realidade ainda mais desafiadora depois do início da pandemia.
A educadora destacou ainda,
durante a cerimônia, a importância de as mulheres ocuparem todos os espaços. “Na escola procuramos incentivar e preparar as
alunas para que se sintam capazes de atuar em diferentes áreas,
como nas Ciências, Tecnologia e
Engenharia”, disse.
Trajetória inspiradora
de

A educadora dirige a Etec
Pirituba desde 2014 e
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Eliane Leite, eleita Educadora do Ano, trabalha no Paula Souza
há 27 anos e dirige a unidade da Zona Oeste desde 2014

trabalha no Centro Paula Souza
(CPS) há 27anos. Formada em
Matemática pela Pontifícia Uni
versidade Católica (PUC) de São
Paulo, ela começou sua trajetória na Etec Carlos de Cam
pos,
na Capital. Trabalhou durante 20 anos nessa unidade, como
assistente administrativa, professora, coordenadora e depois
como diretora acadêmica. Na sequência, foi para a Etec Carolina
Carinhato Sampaio, na Zona Sul,
e desde 2014 é diretora da Etec
de Pirituba.
Eliane é palestrante e fundadora da consultoria Uzoma
Diversidade, Educação e Cultu
ra, especializada em implementar políticas de equidade em empresas e líder dos Comitês de
Educação e de Igualdade Racial
do grupo Mulheres do Brasil. É
também coautora do livro Mu
lheres que Empreendem e Trans
formam, publicado pela Edi
to
ra Gregory, com 23 histórias

inspiradoras de mulheres empreendedoras. A professora foi
laureada ainda com o prêmio
Mulher Negra Latina Americana
Caribenha 2018.
Premiação
As vencedoras do prêmio Mu
lheres que Transformam receberão mentoria com os principais
executivos da XP Inc e um troféu que é uma réplica da icônica
escultura Fearless Girl (Menina
Destemida), instalada em Nova
York, para representar as mulheres no mercado financeiro.
A premiação destacou profissionais que estão gerando impacto
e melhorias nos setores em que
atuam. Foram avaliadas oito categorias no total: Empreendedora
do Ano, Empreendedora Social,
Empreendedora Cultural, Auto
ra, Economista, Inovação e Fi
nanças e Profissional Tech, além
de Educadora.

Em março, três unidades
das Fábricas de Cultura cele
bram aniversário com uma pro
gramação especial e on-line.
deos e
Música, fotografias, ví
arte urbana são as atrações espalhadas pelas unidades Jaçanã,
Jardim São Luís e Vila Nova
Cachoeirinha. Não é necessário
inscrição para assistir e interagir com as atividades.
Voltados às periferias da capital e Grande São Paulo, esses espaços, juntos, ofereceram
acesso gratuito à fruição e formação em diversas linguagens
artísticas para mais de 3,5 milhões de pessoas desde o ano
de suas fundações. Entre 2012
e 2020, a Fábrica de Cultura
Vila Nova Cachoeirinha contou
com mais de 1,5 milhão de público; de 2012, quando abriu,
até 2020, a Fábrica de Cultura
Jardim São Luís ultrapassou
mais de 1,1 milhão de atendimento; e a Fábrica de Cultura
Jaçanã, desde a abertura em
2013 até 2020, acolheu 803.875
mil pessoas.
Celebração
Para celebrar os nove anos de
existência, a Fábrica de Cultura
Vila Nova Cachoeirinha, localizada na região norte de São
Paulo, convida a plateia vir
tual para assistir uma homenagem à unidade, em vídeo, feita por funcionários como forma
de mostrar como a comunidade
vem contribuindo para o fortalecimento do local. A transmissão ocorre via Facebook (https://

Secovi-SP orienta sobre utilização das áreas
comuns dos condomínios em tempos de restrição
O entendimento da vicepre
sidência de Administração
Imobiliária e Condomínios do
Secovi-SP é que nesta Fase Ver
melha do Plano São Paulo, instituída pelo Decreto Estadual
65.545/2021, o síndico e o corpo
diretivo dos condomínios devem
agir com bom senso para atender a necessidade de reforço do
distanciamento social, definindo regras mais restritivas acerca do uso das áreas comuns.
“Tendo em vista a necessidade de barrar o contágio da
Covid-19, a nossa recomendação
é que sejam implantadas medidas que atendam os protocolos
sanitários e de segurança com a
limitação de circulação das pessoas para evitar aglomerações e
respeitar o distanciamento social nos condomínios”, afirma a
advogada Moira de Toledo, diretora executiva da vice-presidência de Administração Imobiliária
e Condomínios do Secovi-SP.
Locais que podem gerar
aglomeração de pessoas, como
salões de festas, churrasqueiras, entre outros, podem ser
utilizados de maneira restrita a uma família que reside na
mesma unidade por vez e sem a
presença de outros convidados/
visitantes, de acordo com explicação de Moira, e, ainda acrescenta que os cuidados com a
saúde incluem banho de Sol e a
prática de exercícios, de maneira que playgrounds, piscinas,
academias e quadras poliesportivas podem ser também liberados mediante o controle de reserva e de usuários, respeitando
os protocolos de higiene, segurança e distanciamento social.
Quanto à realização de assembleias, a diretora do SecoviSP recomenda o cancelamento
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As unidades Vila Nova Cachoeirinha e Jardim São Luís foram fundadas
em 2012, enquanto que a localizada no Jaçanã funciona desde 2013.
Todas as atividades são gratuitas e, seguindo os protocolos de
combate à Covid-19, ocorrendo por canais virtuais do Programa

bit.ly/39O2cG7) no dia 14 de
março, domingo, às 18 horas.
No mesmo dia, a partir das
18h15, pelo canal do YouTube
das Fábricas (https://bit.ly/3pNGLdS), o Espaço traz o show
Pandeiro e Cavaquinho da dupla Prettos, formada pelos irmãos Magnu Sousá e Maurílio
de Oliveira.
Outra unidade também na
Zona Norte paulistana celebra aniversário. Ao completar
oito anos, a Fábrica de Cultura
Jaçanã apresenta Memórias fotográficas, um curta-metragem que aborda as lembranças durante toda a trajetória
do Espaço. No dia 27 de março, sábado, às 18 horas, pelo
Facebook, o público pode conferir os registros de fotos e vídeos

apresentando parte das atividades realizadas, mudanças,
renovação com os novos grafites e alguns depoimentos de
frequentadores.
Em 28 de março, domingo,
às 18 horas, via YouTube, a comemoração da unidade fica completa com a banda Skinabirds, a
qual apresenta um repertório
repleto de influências do reggae
e inspiração no Bob Marley, destacando hits e boas vibrações.
Fechando o mês de março, a
Fábrica de Cultura Jardim São
Luís, na região sul de São Paulo,
também comemora seu aniversário de nove anos. No dia 30,
terça-feira, às 19 horas, com
transmissão no Facebook, o grafiteiro Fernando Berg apresenta
o Mural Cotidiano.
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Condomínios devem orientar moradores sobre as medidas de
distanciamento social e uso das áreas comuns

das presenciais, para que sejam
realizadas remotamente, com
suporte eletrônico.
Como a orientação governamental é que, nesta fase, as pessoas permaneçam em casa, possivelmente haverá mais pessoas
em home office e homeschooling. Neste sentido, barulhos
em excesso podem atrapalhar
os vizinhos, principalmente, no
horário comercial. Embora as
obras estejam permitidas, regras quanto a horários de execução, entrega de materiais e
retirada de entulho devem ser
estabelecidas, bem como o número máximo de prestadores de serviços deve ficar claro, para preservar a segurança,
o sossego e a saúde dos demais
condôminos.
Mais recomendações podem
ser encontradas no Guia Prá
tico para Reabertura em Condo
mínios, elaborado para orientar síndicos e profissionais de
administradoras na adoção de
boas práticas no processo de

reabertura das áreas comuns nos
condomínios residenciais, bem
como na retomada das atividades nos condomínios comerciais.
A publicação traz diversas recomendações com relação
aos cuidados com colaboradores, realização de obras, reformas, assembleias, utilização de
máscaras, conduta com relação
a testagem positiva, além de um
guia de limpeza e um kit de comunicação com formulários editáveis, modelos de cartazes, entre outros materiais de apoio.
A publicação faz parte de
uma série de iniciativas e do
compromisso do setor imobiliário de proporcionar uma reabertura gradual segura e responsável e, assim, minimizar
os impactos da pandemia da
Covid-19.
O Guia Prático para Reaber
tura em Condomínios está dis
ponível para download gratuito:
http://secovi.com.br/downloads/
downloads/guia-secovi-dereabertura-de-condominios.pdf

Ontem...
... A foto publicada na edição da A Gazeta da Zona Norte de 26/01/1975 fez parte da matéria
“Tucuruvi reclama sua via expressa”, na qual era abordada a necessidade de uma avenida para facilitar o acesso entre Santana e Tucuruvi. Na época chamada de Via Expressa Santana-Jaçanã, a
avenida ainda era apenas uma ideia defendida pelas lideranças da região com total apoio da AGZN,
que durante muitas edições publicou matérias com argumentos para sua realização. Além da avenida, a matéria já citava a necessidade do Metrô seguindo não só para o Tucuruvi como existe atual
mente, mas até Guarulhos.
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Hoje...
... A então chamada “Expressa Jaçanã-Santana” é atualmente a Avenida Luiz Dumont Villares,
inaugurada no início da década de 80. Via fundamental entre Santana e Tucuruvi, essa é uma das
mais importantes avenidas da Zona Norte e reúne além de bares, restaurantes, agência bancária
e importantes estabelecimentos comerciais, a Estação Parada Inglesa do Metrô. Embora já tenha
cerca de quatro décadas de existência, muitos moradores da região ainda têm como referência chamá-la, informalmente de “avenida nova”, enquanto os mais jovens sequer conseguem imaginar a
região sem essa via fundamental.

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

