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ÓCULOS EM

¤ Instituto da Oportunidade Social 
oferece diversos cursos gratuitos 

na capital e Grande SP ... Página 3

¤ Mais de R$ 30 milhões devem  
ser investidos no Programa  
Dignidade Íntima ... Página 3

Leia nesta edição

Um jornal que faz a diferença. Há 58 anos. www.gazetazn.com.br

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

APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 78 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR34

(11) 2973-9099

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br
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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

Vila Gustavo completa 106 anos 
no próximo domingo

No dia 25 de julho de 1916, 
nasceu o bairro Vila Gustavo 
localizado entre Tucuruvi e 
Vila Medeiros. O bairro Vila 
Gustavo é um tradicional bair
ro da Zona Norte, um distrito 
do Tucuruvi. Ainda pouco ver
ticalizado e marcado por anti
gas construções das primeiras 
famílias que chegaram à re
gião, em sua maioria imigrantes 
portugueses.

Sua origem está ligada a um 
sítio chamado “Buraco Fundo”, 
que foi adquirido por Gustavo 
Backheuser e Adolfo Thieler.  
O proprietário anterior era 

Francisco Buono. A proprieda
de abrigava um reservatório de 
água e, por isso, era conhecida 
como Sítio do Tanque. A área foi 
loteada e as primeiras famílias 
chegaram e, a partir da plan
ta do engenheiro Oscar Krug 
a área foi comercializada para 
os primeiros moradores da re
gião sendo a maioria portugue
ses entre os quais as famílias 
de Manuel da Ponte e Manoel 
Guarda. 

Ainda com grande área de 
mata, muitos moradores anti
gos costumavam caçar peque
nos animais como: lebres, gatos 

do mato e perdizes. A infraes
trutura demorou a chegar na 
região. Serviços básicos como 
água e luz, só começaram a ser 
implantados a partir da década 
de 50. 

O bairro fica localizado entre 
os bairros Tucuruvi, Vila Ede 
e Vila Medeiros. Vila Gustavo 
possui uma característica curio
sa, é fácil visualizar a Rodovia 
Fernão Dias, e parte da Cidade 
de Guarulhos. Dos fundadores 
do bairro, Gustavo Backheuser 
e Adolfo Thieler, surgiu o nome 
da principal avenida do bairro 
Avenida Gustavo Adolfo.

Foto: AGZN

106 anos da fundação do bairro Vila Gustavo

Praça Nossa Senhora dos Prazeres recebe novos 
mobiliários urbanos para o Programa Centro Aberto

As obras na Praça Nossa 
Senhora dos Prazeres, em Para
da Inglesa, seguem acelera
das. De acordo com as infor
mações da Prefeitura, através 
da Secretaria de Urbanismo e 
Licenciamento e da SP Urba
nismo, as melhorias envolvem 
a implantação de novos mobiliá
rios urbanos, como: cadeiras de 
praia, mesas, guardasóis, peças 
de xadrez gigante, equipamen
tos de ginástica, entre outros, 
para o conforto, lazer e bemes
tar da população local.

Além dos novos equipa
mentos, devem ser instalados 
novos pontos de iluminação 
com a substituição por lâmpa
das de LED. De acordo com a 
Prefeitura, está previsto a soli
citação de reforço no serviço de 
zeladoria como poda e limpeza 
urbana. Porém, não está pre
vista a remoção de árvores. De 
acordo com a Subprefeitura, a 
licitação para contratação des
ses serviços está em andamento. 

Essas melhorias se devem 
à implantação do Programa 
Centro Aberto neste espaço, 
com o objetivo de incentivar 
uma maior utilização do local. 
Segundo a Prefeitura, a opera
ção local se dará com a presença 
de monitores, que são respon
sáveis por disponibilizar, zelar 
e guardar o mobiliário urba
no contratado. Ainda de acordo 
com a Prefeitura, serão estabe
lecidos horários de funciona
mento para a operação, a se
rem definidos pela licitação que 

está em andamento. Quando o 
turno de trabalho da operação 
se encerrar, o mobiliário será 

recolhido e guardado na base de 
apoio que fica fechada até sua 
reabertura.

Fotos: AGZN

Obras em andamento na Praça Nossa Senhora dos Prazeres

Novos mobiliários urbanos já foram instalados na praça

Parada Inglesa

Santana comemora 239 anos como 
principal referência da Zona Norte

Santana comemora na pró
xima segundafeira, 26 de ju
lho, 239 anos de história, 
com muito desenvolvimen
to e como principal referência 
da Zona Norte em toda a cida
de. Comprovando a sua tradi
ção, a data em que se comemo
ra oficialmente o aniversário 
do bairro corresponde a Santa 
Ana, considerada a Padroeira 
do bairro. Entre seus pontos 
históricos, o bairro conta com a 
Basílica Menor de Santana, lo
calizada na Rua Voluntários da 
Pátria, 2.060.

Conhecida anteriormente 
como Matriz de Santana, a igre
ja recebeu o título de Basílica 
Menor desde o ano passado, 
uma honraria concedida pelo 
Papa que considera pontos im
portantes como: valor históri
co, arquitetura e engajamento 
dos fiéis. No Brasil, há outras 65 
basílicas menores, sendo 4 delas 
na cidade de São Paulo, de acor
do com a Arquidiocese de São 
Paulo.

Entre demais pontos históri
cos, culturais e cívicos localiza
dos em Santana estão: o Centro 
de Preparação de Oficiais da 
Re serva do Exército, o Parque 

de Material Aeronáutico e o 
Campo de Marte. Entre os pon
tos históricos e cívicos, desta
case a Praça Heróis da Força 
Expedicionária Brasileira, mo
numento em homenagem aos 
combatentes da Revolução de 
1932.

Ocupando uma área apro
ximada a 12,6km², Santana 
tem uma população superior a 
118 mil habitantes, de acordo 
com dados da Prefeitura de São 
Paulo de 2010. Para toda a Zona 
Norte, o bairro continua sendo 
referência devido a sua rede de 
comércio, serviços e transpor
te público, incluindo o Metrô e 
diversas linhas de ônibus entre 
bairros e para outras regiões da 
cidade. 

Por todas essas razões, o 
bairro também está entre os 
mais valorizados pelo mercado 
imobiliário reunindo, desde imó
veis de médio e alto padrão, até 
as modernas unidades compac
tas, que aumentaram entre os 
lançamentos dos últimos anos. 
Entre os desafios que o bairro 
enfrenta devido ao seu próprio 
desenvolvimento: seu inten
so adensamento populacional 
diante das antigas estruturas 

viárias, acarretando muitos 
pontos de congestionamento.

Assim como em outros 
bairros, serviços de zeladoria 

são constantemente necessá
rios diante de pontos vicia
dos de acúmulo de lixo ou ma
teriais descartados de maneira 

irregular, além da grande neces
sidade de conservação de vias e 
calçadas. Refletindo o problema 
social que se agravou sobretudo 

durante a pandemia, Santana 
também é um dos bairros que 
reúne grande número de pesso
as em situação de rua. Devido a 
solidariedade de sua população 
e das diversas instituições reli
giosas atuantes na região, tam
bém são numerosas as ações de 
ajuda a essas pessoas, além dos 
serviços municipais de acolhi
mento que funcionam no bairro.

O desenvolvimento que San
tana alcançou ao longo de sua 
história está diretamente ligado 
ao seu sistema de transporte, seja 
na modernização de vias intensi
ficadas a partir da década de 60, 
e posteriormente do transporte 
público com a chegada do Metrô 
nos anos 70. Nesse aspecto, des
tacamos o empenho do jornalis
ta Ary Silva, fundador de AGZN, 
que em suas atuações como vere
ador pela cidade e deputado es
tadual, conseguiu trazer impor
tantes obras estruturais para a 
região. A mais emblemática de 
sua carreira é o alargamento da 
Avenida Cruzeiro do Sul e cons
trução da Ponte de mesmo nome. 
Devido a isso, a Ponte Cruzeiro 
do Sul recebeu o nome do jorna
lista Ary Silva em 2010.

Leia mais na página 7

Foto: AGZN

Rua Voluntários da Pátria é uma das principais referências do bairro

¤ Vagas de estágio remunerado para 
estudantes universitários de Direito 

e Jornalismo no TRT-2 ... Página 5

¤ Festival Literário traz  
eventos on-line com profissionais 

renomados ... Página 8

Horário de funcionamento: Seg a Sexta das 9 às 19h - Sábado das 8h30 às 15h 
Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 253 - Tremembé

Produtos sem glúten, 
lactose, veganos, 

castanhas, farinhas, 
temperos, suplementos. 

(11) 97374-6515 
@emporiorr_ 
emporionaturalrr@gmail.com 


