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ÓCULOS EM

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

¤ Rodízio noturno passa a vigorar no  
horário das 23 às 5 horas...   
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¤ Ação da ONG Cabelegria estará na Zona 
Norte para mais um dia de doação de cabelos...   
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Leia nesta edição
¤ Sistema de Consórcios ultrapassa a marca  

de 8 milhões de participantes...   
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¤ Jornalista José Paulo de Andrade é lembrado  
ao completar um ano de seu falecimento...   
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Ponto viciado de descarte irregular 
de lixo provoca transtorno 
em cruzamento no bairro

O cruzamento entre as ruas 
Gabriel Coveli e Francisco Diogo 
no bairro Parque Peruche é um 
antigo ponto viciado de descarte 
irregular de lixo. Apesar da cons-
trução de novas residências no 
local, essa esquina tem um terre-
no em aparente estado de aban-
dono, o que provavelmente atrai 
a prática do descarte irregular. 

O volume de lixo e entulho 
registrado na última terça-feira 
(13), era impressionante. Em ge-
ral, a Subprefeitura Casa Verde/
Cachoeirinha/Limão rea liza a re-
tirada desse material, mas o pro-
blema volta a incomodar os mo-
radores do entorno em poucos 
dias.

Importante ressaltar que 
descartar resíduos diversos abai-
xo de 50kg em área pública é 
passível de multa no valor de 
R$ 855,00, e acima de 50kg, R$ 
16.693,28, de acordo com a Lei de 
Limpeza Urbana nº 13.478/02, 
artigos 160 e 161, além de ser 
considerado crime ambiental.

Nesses casos, a alternati-
va correta é procurar um Eco-
ponto e encaminhar gratuita-
mente todo o material a ser 
descartado. Para consultar a 
unidade mais próxima, basta 
acessar: https://www.prefeitura. 

sp.gov.br/cidade/secretarias/ 
s u b p r e f e i t u r a s / a m l u r b / 
ecopontos/index.php?p=4626

Na região administrada pela 
Subprefeitura Casa Verde/Ca-
choeirinha/Limão os Eco pontos 
estão localizados nos seguintes 
endereços:

Parque Peruche - Avenida 

Engº Caetano Álvares, nº 3142;
Vila Nova Cachoeirinha - 
Rua Felix Alves Pereira, 113;
Vila Santa Maria - Rua An dré 
Bolsena X Travessa Luiz Sá;
Jd. Antártica - Rua Dom 
Aqui no, nº 103;
São Leandro/Inajar de Sou
za - Rua São Leandro, altura do 
nº 13 - Distrito Limão.
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Acúmulo de lixo e entulho na Rua Gabriel Coveli, 
esquina com a Rua Francisco Diogo

Parque PerucheImunização contra a Covid-19 atende 
faixa etária de 35 anos nesta sexta-feira

A população de 35 anos re-
sidente na Capital começa a ser 
vacinada contra a Covid-19 nes-
ta sexta-feira (16). Neste sába-
do (17), os pontos de imunização 
realizam a repescagem de toda 
a população entre 37 e 35 anos 
da cidade de São Paulo, além da 
aplicação da segunda dose. 

Na próxima segunda-feira 
(19), a campanha de vacinação 
continua com o público de 34 anos. 
No dia seguinte, será a vez das pes-
soas com 33 anos e na quarta-feira 
(21), as pessoas que têm 32 anos.

Quinta, sexta e sábado (22, 
23 e 24) estão reservados para a 
repescagem das pessoas de 32 a 
34 anos e para a aplicação da se-
gunda dose de todos os grupos.

A partir de segunda-feira 
(19), a imunização será realiza-
da nos drive-thru, megapostos 
e farmácias, das 8 às 17 horas. 
Nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), das 7 às 19 horas, e nas 
AMAs/UBSs Integradas, também 
das 7 às 19 horas.

De acordo com o calendá-
rio estadual anunciado pelo go-
vernador João Doria, toda a po-
pulação adulta do Estado terá 

recebido ao menos a primeira 
dose da vacina contra a Covid-19 
até dia 20 de agosto. A imuniza-
ção dos adolescentes de 12 a 17 
anos está prevista para o período 
de 23 de agosto e 30 de setembro.

Importante destacar que é 
recomendada a realização do 
pré-cadastro no site Vacina Já 
(https://vacinaja.sp.gov.br/) para 
agilizar o atendimento nas uni-
dades de imunização. Para evitar 

aglomerações, está no ar o portal 
De Olho na Fila (https://deolho 
nafila.prefeitura.sp.gov.br), onde 
é possível verificar em tempo 
real qual a situação das filas nas 
unidade de Saúde. Para checar 
os locais onde é possível receber 
a dose do imunizante, basta aces-
sar o site Vacina Sampa (https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/saude/vigilancia_em_
saude/index.php?p=307599)
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Vacinação contra a Covid-19 avança a cada semana na cidade de São Paulo

Votação em propostas para o Orçamento 
2022 foi prorrogada até domingo

A Prefeitura de São Paulo 
prorrogou até este domingo 
(18/7), o prazo para os paulista-
nos votarem em propostas para 
o Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) de 2022. A par-
ticipação popular ocorre in-
teiramente pela internet, no 
portal Participe+ (https://parti-
cipemais.prefeitura.sp.gov.br/), 
que concentra projetos virtuais 

de participação social, incluindo 
votações e consultas públicas.

Há cerca de 480 propostas 
(15 propostas para cada uma 
das 32 Subprefeituras da ci-
dade) disponíveis para vota-
ção. Os interessados devem se 
cadastrar na plataforma e re-
gistrar até cinco votos na aba 
“Orçamento Cidadão”. Trata-
se da última etapa participativa 

de criação do PLOA 2022. Todas 
as propostas consideradas viá-
veis serão incluídas no Projeto 
de Lei Orçamentária Anual de 
2022 e enviadas pela Secretaria 
Municipal da Fa zenda à Câmara 
dos Vereado res até 30 de setem-
bro. É a Câmara que aprova a 
versão final da Lei e decide o 
que entra no orçamento do ano 
que vem.

Jardim São Paulo comemora seu
83º aniversário neste sábado

Fundado oficialmente como 
bairro em 1938, o Jardim São 
Paulo comemora neste sábado 
(17), 83 anos de história. Sua 
origem está ligada às chácaras 
que ocupavam essa região, e 
pertenciam em grande parte a 
imigrantes predominantemente 
portugueses e italianos, e pro-
duziam flores e hortaliças. 

Sua localização privilegia-
da deu origem mais tarde a lo-
teamentos considerados de alto 

padrão. Dessa época, veio a for-
mação do bairro caracterizado 
por amplas residências e gran-
des áreas verdes. Uma gran-
de transformação aconteceu 
em 1998, com a inauguração da 
Estação do Metrô Jardim São 
Paulo. Os benefícios trazidos 
pela implementação do trans-
porte, valorizou ainda mais a 
região. Na época, o projeto da 
Estação do Metrô incluía um 
terminal de ônibus. A ideia foi 

rejeitada por grande parte dos 
moradores que se mobilizaram 
e conseguiram evitar a cons-
trução do terminal de ônibus, 
que acabou transferido para a 
Estação Parada Inglesa.

A região conta ainda com a 
atuação importante da Asso-
ciação Amigos do Mirante do 
Jardim São Paulo, presidida por 
Alba Medardoni. Há mais de 20 
anos, a Associação realiza reu-
niões mensais para abordar as 

demandas apresentadas pelos 
moradores e cobrar providências 
das autoridades responsáveis. 
Desde o início da pandemia, as 
reuniões presenciais não aconte-
cem, mas o trabalho da associa-
ção, tanto na atenção aos proble-
mas do bairro, quanto nas ações 
sociais continua. Atualmente, 
são 23 entidades cadastradas 
junto a AAMJSP para receber 
as doações angariadas em cestas 
básicas e agasalhos. Os contatos 

com a AAMJSP podem ser fei-
tos pelo e-mail: alba.medardoni 
@hotmail.com ou pelo número: 
(11) 97252-1213.

Preservação do Mirante 
de Santana

Entre as demandas atuais 
da região, está a mobiliza-
ção popular pela preservação 
da Estação Meteorológica do 
Mirante, situada na Praça Vaz 

Guaçu, um dos pontos mais al-
tos da cidade e, de onde, é pos-
sível ter uma ampla vista da ci-
dade. Essa ação é mobilizada 
pelo projeto de construção de 
um prédio com 23 andares na 
Rua Pedro Madureira, o que ul-
trapassaria o limite da Estação 
Meteorológica e certamente al-
teraria as medições climáticas 
realizadas diariamente nesse 
local.

Leia mais na página 7
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O bairro Jardim São Paulo passa por processo de verticalização e deve ter aumento populacional nos próximos anos Em 1998, a Estação do Metrô trouxe ainda mais valorização para o bairro

AGENDE SUAS 
CONSULTAS

99805-9020

ESPECIALIDADES OFERECIDAS:

ACUPUNTURA - ANGIOLOGIA 
CARDIOLOGIA - CIRURGIA GERAL 
CLÍNICA GERAL - DERMATOLOGIA 
ENDOCRINOLOGIA - FISIOTERAPIA 

GASTROENTEROLOGIA - GINECOLOGIA 
MASTOLOGIA - NEUROLOGIA 

ORTOPEDIA - PEDIATRIA 
PNEUMOLOGIA - PROCTOLOGIA 

PSIQUIATRIA - NUTRIÇÃO - UROLOGIA 

Atendemos vários convênios, consulte-nos: Allianz, Amil, Blue Med, Cruz Azul,  
São Cristóvão, Notredame, Unimed, Cabesp, Omint, BioSaúde, Next Saúde entre outros

Rua Alfredo Pujol, 378 - 1º andar - Santana • F: 3624-2198 / 3895-5862
Zona Norte,

ame-a!


