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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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O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital • Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte
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¤ São Paulo registra alto número 

de semáforos vandalizados, 
incluindo ruas da Zona Norte...   
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¤ ONG Cabelegria realiza mais uma 
ação de cortes de cabelo gratuitos e 
doação de perucas na Zona Norte...   
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¤ Lauzane Paulista 
comemora 97 anos de 

fundação neste sábado...   
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¤ Cruz Vermelha São Paulo faz 
campanha para arrecadação de 

alimentos e recursos financeiros...   
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Paróquia de São Sebastião prepara programação
para celebrar seu centenário em janeiro de 2022

Situada na Avenida Joaquina 
Ramalho próxima à Ponte Vila 
Guilherme, a Paróquia de São 
Sebastião é o principal registro 
histórico da formação do bair-
ro e está prestes e completar 100 
anos. Construída em 1912 por 
Guilherme Praum, o empreende-
dor responsável pelo loteamento 
da região que deu origem ao bair-
ro, a paróquia foi o primeiro equi-
pamento construído no local com 
o objetivo de iniciar o povoamento 
da área. Sua inauguração foi reali-
zada em 20 de janeiro de 1922, Dia 
de São Sebastião, data provavel-
mente escolhida por Guilherme 
Praum, devoto do Santo. 

Essa e outras histórias so-
bre a formação do bairro es-
tão no livro “De São Sebastião à 
Vila Guilherme - Memórias Pau-
listanas da Zona Norte”, de auto-
ria de Benedita da Concei ção de 
Carvalho Silva e José de Almeida 
Amaral Junior. Esgo tado em sua 
primeira edição, a reedição do livro 
será uma das realizações comemo-
rativas ao centenário da igreja. 

Leia mais na página 7
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Na formação do bairro Vila Guilherme, a Paróquia de São Sebastião ao fundo já se fazia presente

Padre Luiz Claudio Vieira fala sobre os preparativos para celebrar o 
centenário da igreja que deu origem a Paróquia São Sebastião

Vila GuilhermeTucuruvi comemora 118 anos como um 
dos bairros referenciais da Zona Norte

O bairro Tucuruvi está co-
memorando 118 anos neste do-
mingo (24). Abrangendo um 
território de aproximadamen-
te 9km² e uma população su-
perior a 98 mil habitantes, o 
Tucuruvi é atualmente um dos 
bairros mais importantes da 
Zona Norte. Em sua área estão 
equipamentos públicos como: a 
sede da Subprefeitura Santana/
Tucuruvi (Avenida Tucuruvi 
808), a Estação do Metrô Tucu-
ruvi e terminal de ônibus, a 
Escola Estadual Silva Jardim 
(entre outras instituições de 
ensino públicas e particulares), 
a AMA-UBS Wamberto Dias da 
Costa (Rua Paulo César, 60), 
entre outros serviços públicos 
e privados, além de alguns dos 
mais importantes estabeleci-
mentos comerciais da região.

Todo seu desenvolvimen-
to teve um importante impul-
so a partir de 1998, ano em 
que a estação do Metrô final-
mente foi inaugurada. Com a 
facilidade dos transportes, o 
bairro ganhou valorização imo-
biliária e atraiu ainda mais em-
preendimentos, tantos resi-
denciais, quanto comerciais. 
Atualmente atendido por um 
shopping center, um termi-
nal de ônibus intermunicipal, 
grandes supermercados e esta-
belecimentos diversos, o bairro 

viu seu adensamento se inten-
sificar. O grande desafio conti-
nua na modernização de sua 
estrutura viária, em sua gran-
de parte ainda antiga, com ruas 
estreitas e muitos pontos de 
congestionamento. 

Como caminho obriga-
tório de quem segue para os 

bairros da Serra da Cantareira 
e para a região de Guarulhos, 
Tucuruvi tem entre suas prin-
cipais vias: Tucuruvi, Mazzei, 
Luís Dumont Villares, General 
Ataliba Leonel, Guapira, Nova 
Cantareira, Água Fria e Coronel 
Sezefredo Fagundes. 

Leia mais na página 3
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Avenida Tucuruvi continua entre as vias mais importantes 
da Zona Norte, tanto para quem busca estabelecimentos comerciais 

e de serviços, quanto para quem se desloca pela região

Prefeitura reduz para 21 dias intervalo 
para aplicação da segunda dose de Pfizer

Na última quarta-feira (20) 
a Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), anunciou que 
passará a adotar o intervalo de 
21 dias entre a primeira e a se-
gunda doses de Pfizer para pes-
soas acima de 18 anos. O públi-
co estimado a ser beneficiado 
com essa redução no intervalo é 
de 82.804 pessoas.

A redução do prazo de 56 
para 21 dias não é válida para 
adolescentes. Para os jovens de 
12 a 17 anos de idade, o inter-
valo entre as doses permanece 
de oito semanas. Uma eventual 
antecipação a esse público será 
adotada mediante disponibiliza-
ção de mais doses por parte do 
Ministério da Saúde.

Com relação às outras vaci-
nas, o intervalo para a segun-
da dose segue sendo de 12 se-
manas para AstraZeneca e 28 
dias para Coronavac. A medida 
respeita a orientação dos pro-
gramas Nacional e Estadual de 
Imunizações (PNI e PEI). As 
unidades da Saúde estão orien-
tadas a realizar intercambia-
lidade com o imunizante da 
Pfizer nos eventuais períodos 
em que a vacina da AstraZeneca 
estiver indisponível na rede.

A SMS reforça a importân-
cia de completar o esquema va-
cinal, inclusive, com a dose adi-
cional. Também é recomendada 
à população que acompanhe a 
disponibilidade de segundas do-
ses dos imunizantes por meio 

da plataforma De Olho na Fila:  
https://deolhonafila.prefeitura.
sp.gov.br/
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O município conseguiu antecipar 
o início para esta quarta-feira da 

aplicação em adultos que receberam 
a vacina há pelo menos três semanas

EMEI Aviador Edu Chaves não pode 
receber alunos devido atos de vandalismo

A EMEI Aviador Edu Chaves, 
localizada na avenida de mes-
mo nome, é um dos principais 
equipamentos públicos do bair-
ro. Diferente das demais institui-
ções de ensino, a EMEI não po-
derá receber os alunos no retorno 
nas aulas presenciais. Isso porque 
há cerca de 10 meses, em meio à 
pandemia, seu prédio foi saque-
ado. Vários itens como: tornei-
ras, bebedouros, vasos sanitários, 
equipamentos de cozinha foram 
roubados.

Essa questão veio à tona com a 
retomada da obrigatoriedade das 
aulas presenciais, porém, a urgên-
cia da recuperação desse equipa-
mento público já havia sido enca-
minhada ao Ministério Público. A 
ação, juntamente com um Abaixo-
Assinado, foi organizada pelo mo-
rador Nelson Ferreira e devida-
mente encaminhada ao Ministério 
Público. 

Além da reforma do prédio, 
Ferreira faz um alerta importante. 

“Além da recuperação do prédio, 
é necessário garantir sua segu-
rança”. No texto da denúncia do 
Ministério Público, ele defende 
que o prédio possa ser recuperado 
pela própria EMEI, mas que o ser-
viço de segurança possa ser reto-
mado em perío do integral.

A Secretaria Municipal da 
Edu  cação, informou em nota que 
os alunos da EMEI Aviador Edu 
Chaves são atendidos no momen-
to, pela EMEF Franklyn Augusto 
de Moura Campos e, caso necessá-
rio, dispõe do Transporte Escolar 
Gratuito (TEG). Ainda segundo a 
nota, “a DRE solicitou reforço na 
ronda para a Guarda Civil Me-
tropolitana (GCM). A Secretaria 
Mu nicipal de Infraestrutura Ur-
bana e Obras (SIURB), a pedido da 
SME, está elaborando o processo 
licitatório para a contratação das 
obras necessárias de manutenção 
da EMEI Aviador Edu Chaves, na 
Zona Norte. O certame será publi-
cado até o final do mês”.
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EMEI Aviador Edu Chaves aguarda reformas e serviço de segurança para o retorno das aulas presenciais
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