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ÓCULOS EM

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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Zona Norte,
ame-a!

COMUNICADO
Os contatos com a redação 
de A Gazeta da Zona Norte  

devem ser feitos  
pelo e-mail:  

pauta@gazetazn.com.br

¤ Fundação Pró Sangue terá  
atendimento no feriado...   
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¤ Vacinação gratuita contra a raiva para 
cães e gatos acontece em postos fixos...   
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Leia nesta edição
¤ Campanha do Agasalho 2021 do Conselho da 
Mulher Empreendedora e da Cultura da ACSP...   
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¤ Unidade móvel LGBTI estará nos terminais  
da Zona Norte até este sábado...   
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Tombamento do prédio do Mirante é tema 
de audiência pública da Câmara Municipal

O tombamento do prédio 
do Observatório do Mirante de 
Santana será discutido em audiên
cia pública online, promovida 
pela Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente 
da Câmara, nesta sextafeira (3), 
com transmissão ao vivo às 10 
horas. A audiência foi marcada a 
partir de um requerimento apre
sentado pelo vereador Aurélio 
Nomura (PSDB), em atendimen
to as discussões com relação à ex
ploração imobiliária das proximi
dades do Mirante.

Recentemente, o lançamen to 
de um empreendimento com mais 
de 20 andares, levantou a polêmi
ca com relação à preservação do 
Observatório do Mirante, locali
zado na Praça Vaz Guaçu. A par
tir da construção de edificações 
maiores no entorno, a medição re
alizada na Estação Meteorológica 
do Mirante ficaria comprometida. 

Essa demanda foi encaminha pela 
Associação Amigos do Mirante 
do Jardim São Paulo, através de 
sua presidente Alba Medardoni, 
ao vereador Aurélio Nomura. 
Além da medição meteorológica, 
a Associação destacou a relevân
cia histórica do local para a cida
de de São Paulo.

O prédio onde funciona a 
Estação Meteorológica foi cons
truído em 1929, porém as medi
ções oficiais realizadas pelo Ins
tituto Nacional de Me teo ro logia 
 INMET começaram em 1945. 
Tendo em vista as especifica
ções desse trabalho e a necessi
dade de preservação do local, em 
1971, o então prefeito Figueiredo 
Ferraz sancionou a Lei muni
cipal nº 7.662, que proíbe cons
truções que ultrapassem a altu
ra da Estação meteorológica no 
Mirante em todo o seu entor
no. Com base nessa legislação, 

moradores da região promove
ram um abaixo assinado soli
citando à Jus tiça, Prefeitura e 
Ministério Público o cumprimen
to dessa lei e o impedimento da 
construção de grandes edifícios 
nas ruas próximas ao Mirante. 

Caso o tombamento da Esta
ção Meteorológica se concretize, 
todo o seu entorno deve ser pre
servado. A audiência pública a 
respeito será transmitida ao vivo 
através dos Auditórios Online:

www.saopaulo.so.leg.br//transpa 
rencia/auditoriosonline
YouTube: www.youtube.com/
camarasaopaulo
Para participar com sugestões, 
as inscrições devem ser feitas:
http://www.saopaulo.sp.leg.br/ 
audienciapublicavirtual/inscricoes/

Maiores informações:urb@
saopaulo.sp.leg.br

Foto: AGZN

Tombamento do prédio da Estação Meteorológica do Mirante será tema de audiência pública virtual

Praça Campo de Bagatelle terá 
ação de plantio neste sábado 

A Praça Campo de Bagatelle 
recebe neste sábado (4), ação de 
plantio a partir das 9 horas da ma
nhã. Promovida pelo Rotary Club 

de São Paulo, a iniciativa con
ta com o apoio da Subprefeitura 
Santana/Tucu ruvi e do CADES. 
Com o objetivo de minimizar a 

degradação do Meio Ambiente, a 
atividade terá como foco o plantio 
de mudas de quaresmeira, aroei
ra, além de sibipiruna, e ipês.
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Praça Campo de Bagatelle recebe ação em prol do Meio Ambiente neste sábado 

Calendário para terceira dose da vacina contra 
Covid-19 é anunciado para o Estado de SP

A terceira dose da vacina 
contra a Covid19, começa a ser 
aplicada em idosos e adultos 
imunossuprimidos, a partir des
ta segunda segundafeira (6). O 
calendário para essa nova etapa 
da imunização foi anunciado na 
última quartafeira (1º) pelo go
vernador João Doria e é valido 
para o Estado de SP. 

No período de 6 a 12 de se
tembro, recebem a dose adicio
nal a população com 90 anos ou 
mais, o que totaliza um grupo de 
148,7 mil pessoas. Na sequên
cia, entre 13 e 19 de setembro, 
será contemplada a faixa etária 
de 85 a 89 anos, com mais 231,7 
mil idosos. Entre os dias 20 e 26, 
a dose adicional será oferecida 
para os que tem de 80 a 84 anos. 

Neste mesmo período es
tão inclusos os adultos imunos
suprimidos, como: pacientes em 
tratamento de hemodiálise, qui
mioterapia, Aids, transplanta
dos, entre outras pessoas em 
alto grau de imunossupressão. 

Neste caso, a dose adicional será 
aplicada pelo menos 28 dias após 
a data da conclusão do esque
ma vacinal, seja pela segunda 
dose (Coronavac, As trazeneca 
ou Pfizer) ou por dose única 
(Janssen). 

A partir do dia 27, até 3 de 
outubro, serão contempladas as 
pessoas de 70 a 79 anos. Já entre 

os dias 4 e 10 de outubro, essa 
etapa da vacinação abrange a po
pulação de 60 a 69 anos. Essas 
datas valem para as pessoas com 
60 anos ou mais que completa
ram o esquema vacinal com duas 
doses, há pelo menos seis meses 
para quem tem 60 anos ou mais, 
e ao menos 28 dias para os adul
tos com imunossupressão.
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Confira o calendário para a aplicação da terceira dose da vacina 
contra Covid-19 no Estado de São Paulo

Rua Leite de Moraes: comerciantes 
destacam problemas provocados pela 

circulação de ônibus articulados nesta via
Com mais de 23 metros de 

extensão, os ônibus articula
dos foram adotados na cida
de de São Paulo como forma de 
otimizar o transporte público. 
Porém, dependendo das vias nas 
quais circulam ou fazem ponto 
final, sua extensão pode trazer 
complicações para o trânsito, 
fluxo de pedestres e até impac
tar o comércio.

De acordo com um grupo de 
comerciantes e frequentadores 
de Santana, esse é o caso da Rua 
Leite de Moraes. Co merciantes 
estabelecidos nesta via relatam 
ter problemas principalmente 
quando há grande número de 
ônibus estacionados. Nos dois la
dos da rua, é frequente a forma
ção de uma espécie de paredão 
formados pelos ônibus estacio
nados no momento de embarque 
e desembarque de passageiros, 
prejudicando a visualização dos 
estabelecimentos, assim como 
muitas vezes impedindo ativida
des como “carga e descarga” de 
mercadorias.

Além disso, também são 
muitos os relatos de problemas 
provocados no trânsito, prin
cipalmente no momento que 
os ônibus seguem da Rua Vo
luntários da Pátria e acessam a 
Rua Leite Moraes, causando len
tidão no fluxo. “Fica perigoso 
também para os pedestres atra
vessarem a rua. Principalmente 
se for pessoa idosa ou com pro
blema de mobilidade”, observa 
Cassio Oliveira, que há muito 
tempo trabalha na região.

Uma alternativa aponta
da por Oliveira seria utilizar o 
espaço do canteiro central da 

Avenida Cruzeiro do Sul para 
a acomodação desses ônibus. 
“Seria uma forma de aprovei
tamento desse espaço em toda a 
cidade”, afirma. Reivindicando 
uma solução para esse proble
ma, em agosto foi entregue ao 
vereador Gilberto Nascimento 

um abaixo assinado com cer
ca de 400 assinaturas, solici
tando providências a respei
to. Segundo os organizadores 
do abaixoassinado, o vereador 
comprometeuse a encaminhar 
aos órgãos competentes e a rei
vindicação deve ser analisada.
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Ônibus articulados prejudicam o fluxo na conversão 
entre a Rua Voluntários da Pátria e Leite de Moraes

Santana


