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APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 38 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR31

(11) 2973-9099

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br
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Maio Amarelo destaca o trânsito mais seguro e o tema 
“Respeito e Responsabilidade: pratique no trânsito”

A Enel Distribuição São Paulo 
chama atenção de todos para a se-
gurança e prevenção de acidentes 
de trânsito. A distribuidora apoia 
o Movimento Maio Amarelo, 
que neste ano promove o tema 
“Respeito e Responsabilidade: 
pratique no trânsito”.

A iniciativa tem como objeti-
vo colocar em pauta a segurança 
viária e mobilizar toda a socieda-
de, envolvendo os mais diversos 
segmentos, como: órgãos de go-
vernos, empresas, entidades de 
classe, associações, federações 
e sociedade civil organizada, 
para discutir o tema, promover 
ações e propagar o conhecimen-
to, abordando toda a amplitude 
que a questão do trânsito exige.

Confira abaixo 10 orienta-
ções para tornar o trânsito mais 
seguro e saber o que deve ser fei-
to em casos de acidentes envol-
vendo postes da distribuidora:

1. Em caso de acidente com poste, 
se houver queda de cabos, procure 
ficar no interior do veículo, sem to-
car nas partes metálicas, até o aten-
dimento pelas equipes da empresa;

2. Não se deve tocar em cabos 
que estejam no solo, sobre o car-
ro ou ficar embaixo de estruturas 
danificadas;
3. Nunca tentar realizar o isola-
mento da área;
4. Caso o poste tenha caído so-
bre o veículo, o motorista não 
deve sair do automóvel até a 
chegada de socorro;
5. No caso de pedestres que es-
tiverem passando pelo local, a 
companhia alerta para não se 
aproximarem e chamarem pelo 
socorro imediatamente;
6. Mantenha o veículo com a 
manutenção em boas condi-
ções, verificando o estado dos 
pneus, dos freios, dos faróis e 
dos retrovisores;

7. Não dirija sob o efeito do ál-
cool, remédios ou qualquer ou-
tra substância tóxica;
8. Não use celular quando esti-
ver dirigindo. Além de colocar 
em risco a sua vida, dos pedes-
tres e outros motoristas, a infra-
ção para quem é pego usando o 
celular na direção é considerada 
gravíssima;
9. Fique atento às condições da 
pista e do clima. Em caso de pis-
ta molhada ou de neblina, diri-
ja com cuidado. Diminua a ve-
locidade e mantenha a distância 
dos demais veículos;
10. Respeite sempre a sinaliza-
ção de trânsito e os limites de 
velocidade das vias, em qual-
quer dia, local e horário.
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Segurança e Prevenção nos acidentes de trânsito

BARBARA BRUNO, filha dos 
atores Nicette Bruno e Paulo 
Goulart, está internada em um 
CTI e precisou ser intubada por 
conta de complicações causa-
das pela Covid-19. Após perder 
a mãe, Nicette Bruno, 87 anos, 
em decorrência de complicações 
do novo Coronavírus, há qua-
tro meses, Beth Goulart voltou 
a fazer um apelo aos seguidores, 
dessa vez para que rezem pela 
recuperação de sua irmã.

Na última terça-feira (4) de 
maio, o reality show BIG 
BROTHER BRASIL chegou 
ao fim da edição 2021, a grande 
campeã da noite foi a Paraibana 
Juliette que conquistou todos 
com seu jeitinho nordestino ‘ar-
retado e arrengueiro’. Juliette 
se destacou no programa e tudo 
que ela falava virava ‘lei’ fora da 
casa mais vigiada do país, cho-
colate, celular, roupas, vinhos, 
cactos, músicas e entre outras 
coisas que eram citadas pela pa-
raibana, chegava ao esgotamen-
to de vendas e um sucesso total. 
Juliette venceu a final do BBB2, 
com 90,15% dos votos, a cam-
peã conquistou o público e le-
vou para a casa o prêmio de R$ 
1,5 milhão. Camila de Lucas, fi-
cou em segundo lugar (5,23%) e 
Fiuk em terceiro (4,62%). 

Na última terça-feira (4) o ilus-
trador WILLIAN SANTIAGO, 
de 30 anos, morreu por complica-
ções da Covid-19, em Londrina, 
no norte do Paraná. De acordo 
com os familiares, o artista mor-
reu após passar cerca de um mês 
internado na UTI de um hospi-
tal privado da cidade.

Na última terça-feira (4) o ator e 
humorista PAULO GUSTAVO, 
42 anos, morreu em decorrência 
da Covid-19. Paulo era um dos ar-
tistas mais populares e admirados 
do País. Paulo Gustavo iniciou a 
carreira em 2004 com a peça “O 
Surto”, e apareceu como a Dona 
Hermínia. Em 2005 estreou 
“Infraestruturas” com o amigo 
Fábio Porchat, em 2006 estreou 
a peça que mudou completamen-
te a sua vida e carreira “Minha 
Mãe é uma peça”, o monólo-
go foi indicado ao prêmio Shell. 
Na Globo participou do “Sítio do 
Pica Pau Amarelo”, “Casos e aca-
sos”, “Divã”. Em 2010 estreou o 
stand up comedy “Hiperativo”, 
foi um sucesso com mais de 2 mi-
lhões de pagantes. No Multishow 
apresentou o programa de humor 
“220 Volts” integrou o elenco da 
sitcom “Vai que Cola”. Em parce-
ria com a amiga Mônica Martelli 
participou no filme “Os Homens 

são de Marte e é para lá que eu 
vou”. 

Sete anos depois da estreia 
do espetáculo no teatro, es-
treou a adaptação nos cinemas 
com “Minha Mãe é uma peça”. 
O personagem mais conheci-
do do humorista era a DONA 
HERMÍNIA, que tinha um pou-
co da mãe de cada brasileiro, não 
há uma pessoa que não se identi-
ficava com a personagem, o estilo 
de humor acessível, era baseado 
em cenas familiares e cotidianas. 
Paulo teve outros personagens 
inesquecíveis no teatro, na TV e 
no cinema. Paulo Gustavo con-
quistou o Brasil teve uma traje-
tória de grande sucesso, o filme 
campeão de bilheteria “Minha 
mãe é uma peça: O filme” (2013), 
que rendeu duas continuações 
(2016 e 2019). O longa mais re-
cente da trilogia se tornou a co-
média com maior público da his-
tória do cinema nacional. O ator 
estava internado desde o dia 13 
de março no Hospital Copa Star, 
em Copacabana, na Zona Sul do 
Rio. No domingo (2) o quadro de 
saúde de Paulo Gustavo piorou e 
ele sofreu uma embolia pulmo-
nar. Ele havia apresentado me-
lhoras significativas e teve seda-
tivos e bloqueadores reduzidos 
e interagiu com os médicos e o 
marido, Thales Bretas. Na ter-
ça-feira (11) o boletim médico in-
formou um quadro irreversível, 
mas ainda tinha sinais vitais. Às 
21h12 foi constatada a morte do 
ator. Paulo Gustavo deixa o ma-
rido, Thales, e dois filhos peque-
nos, Gael e Romeu, além do pai, 
Júlio Marcos, da irmã, Juliana 
Amaral, e da mãe, Déa Lúcia 
Amaral, que inspirou a criação 
de Dona Hermínia.
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Delivery - Faça seu pedido

Consulte-nos para entrega na Zona Norte - Aceitamos cartões débito, crédito, PIX entre outros

   96459-5363 / 94865-6882

Delícias de Minas

Um bucado 

de trem bão, 
uai!!!

BISCOITOS AMANTEIGADOS E RECHEADOS
QUEIJOS DIVERSOS - CACHAÇA - LICOR
SALAMES - DOCES EM VIDRO
PIMENTA E ANTEPASTOS 
PATÊS - GOIABADA CASCÃO

E MUITO 
MAIS!!!

Leitor da A Gazeta 
da Zona Norte tem 

5% de desconto

Vias da Zona Norte tiveram a 
velocidade máxima reduzida

Desde a última segunda-fei-
ra (3) de maio, as vias abaixo re-
lacionadas, localizadas na região 
norte da cidade, tiveram a velo-
cidade máxima reduzida para 40 
km/h. As vias receberam faixas e 
banners alertando motoristas e 
usuários sobre as mudanças.

•Avenida Água Fria - Santana;
•Avenida Araritaguaba - Vila 
Maria;
•Avenida Carmópolis de Minas 
- Vila Maria;
•Rua Chico Pontes - Vila Gui lherme;
•Avenida Guapira - Tucuruvi;
•Avenida Imirim - Imirim;
•Avenida Jardim Japão - Jar-
dim Brasil;
•Rua José Debieux - Santana;
•Rua Maria Cândida - Vila 
Guilherme;
•Avenida Olavo Fontoura - 
Parque Anhembi;
•Avenida Serafim Gonçalves 
Pereira - Pq. Novo Mundo.

Foto: AGZN

Velocidade máxima reduzida em vias, desde a última segunda-feira 3 de maio

Zona Norte ganha novo drive-thru na 
Vila Maria para vacinação contra a Covid-19

Na manhã da última quin-
ta-feira (6), muitas filas se for-
maram nas UBSs e nos próprios 
drive-thru. Por isso, a recomen-
dação é de que a população pro-
cure esse serviço de forma gra-
dual. Também é importante o 
pré-cadastro no site Vacina Já 
(www.vacinaja.sp.gov.br) preen-
chido, para agilizar o tempo de 
atendimento. Basta inserir da-
dos como nome completo, CPF, 
endereço completo, telefone e 
data de nascimento para con-
cluir o cadastro.  

Doses remanescentes

A partir desta segunda-fei-
ra (10), seguindo as diretri-
zes do Programa Nacional de 
Imunização (PNI), após vacina-
do o público alvo, caso haja dose 
remanescente próximo ao tér-
mino das atividades do serviço 
de Saúde, a aplicação seguirá a 
seguinte ordem de prioridade: 

 
1º- Profissional de Saúde com 
mais de 18 anos, morador do 
território da unidade de Saúde. 
2º- Adultos com mais de 55 anos 
de idade, moradores do territó-
rio da unidade de Saúde. 

 
A unidade de Saúde deverá 

manter listas de espera com os 
usuários elegíveis em sua área 
de abrangência com telefones 
para convocação deste público. 

Serviço 
 
468 Unidades Básicas de Saúde 
(UBS)  
Das 7 às 19 horas  
Os endereços das unidades bási-
cas de Saúde podem ser encon-
trados acessando  
https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/saude/vi-
gilancia_em_saude/doencas_e_
agravos/coronavirus/index.
php?p=307599    
  
Três centros-escolas

1. Centro-Escola Barra Funda 
- Av. Dr. Abraão Ribeiro, 283, 
Bom Retiro  
Horário: Das 8 às 17 horas  
2. Centro-Escola Geraldo de 
Paula Souza - Av. Dr. Arnaldo, 
925, Sumaré  
Horário: Das 7 às 19 horas  
3. Centro-Escola Samuel 

Barnsley Pessoa - Av. Vital 
Brasil, 1.490, Butantã  
Horário: Das 8 às 17 horas  

17 SAEs - Serviços de Atenção 
Especializada de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas. 
Veja aqui a lista com os ende-
reços dessas unidades: https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cida-
de/secretarias/upload/saude/
SAE%20_vacinacao_COVID19.
pdf

Postos Volantes/Farmácias/ 
Drive Thru em UBS  
Horário: 8 às 17 horas  
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /
s p r e a d s h e e t s / d / e / 2 PA -
CX-1vQSQ0DLIpRvks3 -Y-
d4rw3ldns_yfw_65q1dyoyp-
Z t g X L o 3 B j p E S q 0 4 V U b _
I z 3 l g 2 b h X m 8 i i q s P S q Z i 9 /
pubhtml?gid=67127565&sin-
gle=true    

27 Postos drive-thru  
Das 8 às 17 horas  
  
Arena Corinthians  
Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, 
Portão E4  
   
Igreja Boas Novas  
Rua Marechal Malet, 535, Vila 
Prudente  
   
Autódromo de Interlagos  
Rua Jacinto Júlio, altura do nº 
589 - Portão 9, entrada KRF  
   
Clube Hebraica  
Rua Ibiapinópolis, 781- na parte 
superior do Clube  
   
Memorial da América Latina  
Rua Tagipuru, 500 (referência 
Portão 2)  
  
Estádio do Morumbi   
Av. Giovanni Gronchi, 1.920 - 
Portão 15  
  
Complexo Esportivo do Ibirapuera  
Rua Marechal Estênio Albu-
querque Lima, 413  

Parque Villa-Lobos  
Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 
1.025- Portão 3 - Alto de Pinheiros  
   
Clube Atlético Monte Líbano  
Rua do Gama, 261 - Jardim 
Luzitania  
   
Shopping Aricanduva  

Av. Aricanduva, 5.555, Esta-
cionamento Auto Shopping 
Acesso pelo Portão P4  

Centro de Exposições do Anhembi  
Rua Olavo Fontoura, portão 38  

Club Athletico Paulistano  
Rua Honduras, 1.400 - Jardim 
América  
 
Shopping Anália Franco  
Av. Regente Feijó, 1.739 - Ta-
tuapé, São Paulo  
   
Hospital Dom Alvarenga  
Av. Nazaré, 1.361 - Ipiranga -  

Shopping Interlagos  
Av. Interlagos, 2.255 - Estacio-
namento Subsolo, portão5 
- Interlagos  
   
Subprefeitura de M’boi Mirim  
Av. Guarapiranga, 1.695 - Pq. 
Alves de Lima  
   
Subprefeitura de Itaim Paulista  
Av. Marechal Tito, 3.012 - Itaim 
Paulista  
   
Mais Shopping  
Rua Padre José Maria, S/N 
- Estacionamento G 2 Mais 
Shopping  
   
Subprefeitura da Penha  
Rua Mandu, 451 - Penha  
   
Shopping Campo Limpo  
Estrada do Campo Limpo, 459, 
Vila Prel 
 
Shopping Penha
Rua Dr. João Ribeiro, 304 
 
Mega Vila Maria 
Rua Gastão Madeira, 226, Vila 
Maria Alta 
 
Shopping Raposo Tavares  
Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 
 
Igreja Pentecostal Deus É Amor 
Av. do Estado, 4568 
 
Atacadista Assaí 
Av. São Miguel, 6838, São 
Miguel Paulista 
 
Shopping Jardim Sul 
Rua Itacaiuna, 61, Vila Andrade 
 
Novartis 
Av. Professor Vicente Rao, 90, 
Campo Belo 


