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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

Hospital São José continua sem utilização definida
O Hospital São José, localiza

do na Rua Diogo Cabrera no bair
ro Imirim, foi inaugurado pelo go
verno do Estado de São Paulo em 
dezembro de 2011, e funcionou 
como uma unidade de apoio para 
as grandes unidades hospitalares 
da região (Conjunto Hospitalar 
do Mandaqui, Hospital Geral de 
Vila Nova Cachoeirinha e Hos
pital Geral de Taipas). 

Isso ocorreu após uma gran
de movimentação de moradores 
e lideranças regionais que, na 

ocasião, organizaram a Comissão 
Pró Resgate do Hospital São 
José, pleiteando seu aproveita
mento para os serviços de Saúde 
da região. Construído na década 
de 60, o Hospital São José é fru
to de uma campanha realizada 
na época na Paróquia do Imirim, 
com o objetivo de atender a po
pulação local.

Depois de um período ad
ministrado por uma irmanda
de, foi assumido por uma empre
sa de saúde, mas chegou a ficar 

totalmente fechado, até sua rea
bertura em 2011. Recentemente 
utilizado para o tratamento de 
pacientes com Covid19, foi desa
tivado a partir da queda do núme
ro de internações. 

Como tratase de um prédio 
particular, o pedido da comuni
dade é de que o hospital seja de 
fato desativado, enfraquecendo 
a rede pública de Saúde da re
gião. A Secretaria de Estado da 
Saúde ainda não informou qual 
a destinação dessa unidade.
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Hospital São José na sua reabertura realizada pelo Governo do Estado de SP em 2011

ImirimTremembé completa 131 anos de 
história na próxima quarta-feira

Ao comemorar 131 anos, o 
bairro Tremembé é um dos mais 
valorizados, especialmente por 
sua proximidade com a Serra 
da Cantareira e parques esta
duais: Alberto Loegfren, (Hor
to Florestal), e Cantareira. Sua 
origem está nas terras que per
tenciam ao fazendeiro e político 
Pedro Vicente de Azevedo (1844
1902). Sua fazenda ficava à mar
gem do Córrego Tre membé e foi 
um grande produtor de chá. Sua 
esposa, Maria Amália Lopes de 
Azevedo, nomeia a principal ave
nida do bairro. 

Seu desenvolvimento teve 
um forte impulso com a Estrada 
de Ferro da Cantareira, que en
trou em funcionamento em 1893. 
A partir do início do século 20, 
proprietários de sítios e cháca
ras que ocupavam a região, op
taram pelo loteamento de suas 
terras, como João Franco, da fa
mília Rosa, (fundadores da vila 
Rosa) e dos irmãos José Arnoni 
(fundadores da Vila Irmãos Ar
noni) e Eduardo Vicente de Aze
vedo, herdeiro de Pedro Vicente 
de Azevedo, que loteou suas ter
ras e criou a Sociedade Anônima 
Vila Albertina.

Em 1924, foram lançados os 
alicerces da Igreja de São Pedro 
de Tremembé, até hoje um dos 
seus mais importantes pontos 

históricos. Em 1922, os próprios 
moradores ajudaram na insta
lação da luz elétrica no bairro 
e, a partir de 1928 o bairro co
meçou a ter suas primeiras ruas 
asfaltadas. 

O bairro Tremembé é o 
maior distrito da Zona Norte 
(56,3 km²) e o quarto maior de 
São Paulo, perdendo apenas para 
Marsilac, Parelheiros e Grajaú, 
todos na Zona Sul. Dados da 
Prefeitura apontam para uma 
população estimada de 197.258 
habitantes, número baseado no 

censo de 2010 que, certamente 
será atualizado a partir de um 
novo levantamento. 

Nos últimos anos, as obras 
de redução de cheias do Córrego 
Tremembé impactaram positiva
mente a região, reduzindo os im
pactos das chuvas intensas. Essa 
foi uma obra esperada por déca
das, e mesmo não sendo capaz 
de eliminar totalmente pontos 
de alagamento, traz um impac
to positivo, especialmente quan
to a acessibilidade na região no 
pe ríodo de chuvas intensas.
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Paróquia São Pedro é um dos pontos históricos do bairro Tremembé

Restrições de público e horário chegam ao fim em todo Estado de SP
As restrições adotadas pelo 

Governo do Estado de São Paulo 
para conter a disseminação do 
coronavírus, foram encerradas 
na última segundafeira (1º). 
Eventos como shows, pistas de 
danças e a volta de 100% do pú
blico aos estádios de Futebol, 
estão liberados, assim como não 
há limite para público e horá
rio. O uso de máscaras conti
nua obrigatório. Cada municí
pio deve definir se segue ou não 
as orientações do Estado, sen
do que a capital liberou todos os 
eventos e atividades, a partir da 
última segundafeira (1º).

O período de quarentena no 
Estado de São Paulo começou 
em 24 de março de 2020, iní
cio da pandemia da Covid19. 
A partir da adoção do chamado 
Plano São Paulo de flexibiliza
ção, o governo foi prorrogando 
e flexibilizando as regras para o 
retorno gradual das atividades 
econômicas.

A retomada de todas as ati
vidades baseiase na marca de 

mais de 70 mil doses das vacinas 
contra Covid19 já aplicadas, 
com cerca de 90% da popula
ção adulta com esquema vacinal 
completo no Estado (1 e 2 doses 
ou vacina de dose única). 

De acordo com o governo 
paulista, a retomada só está au
torizada mediante o cumpri
mento dos seguintes protocolos 
sanitários para o funcionamen
to de eventos com público:

•Uso obrigatório de máscara 
em qualquer ambiente;
•Respeito aos protocolos de 
higiene;
•100% da população adulta com 
acesso à 1ª dose da vacina.

Desde 1º de setembro, a pre
feitura da Cidade de São Paulo, 
instituiu o passaporte da vaci
na para a participação em even
tos com mais de 500 pessoas. O 
“passaporte da vacina” poderá 
ser apresentado por aplicativo 
de celular, chamado Esaúde, ou 
em formato físico.
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Restrições de público e horário estão liberadas, mas cuidados 
de higiene e uso de máscaras permanecem obrigatórios

Rua Leite de Moraes busca solução na circulação 
de ônibus articulados e para fortalecer o comércio

Localizada no centro de 
San ta na, ao lado da Estação do 
Metrô, a Rua Leite de Moraes 
concentra estabelecimentos co
merciais variados, entre lojas, 
bares e lanchonetes. Ao lado da 
Estação Santana do Metrô, é 
também o ponto final de várias 
linhas de ônibus e, a partir da 
adoção dos veículos articulados, 
tem sofrido um conflito em sua 
ocupação. 

Com 23 metros de compri
mento, os ônibus articulados 
permitem o transporte de nú
mero maior de passageiros, po
rém, muitas vezes causam en
traves no trânsito e problemas 
nas vias onde acontecem o em
barque e desembarque. 

Em Santana, por exemplo, 
é comum a fluidez do trânsito 
ser interrompida, quando um 
ônibus articulado faz uma con
versão. Há ainda os problemas 
relatados por pedestres, que en
contram dificuldades em alguns 
pontos de travessia.

No caso da Rua Leite de Mo
raes, há ainda a demanda dos 
comerciantes, que se sentem 

prejudicados com essa espé
cie de “paredão” que se forma, 
quando os ônibus estão ali es
tacionados, impedindo a livre 

visualização de suas fachadas. 
Além disso, os comerciantes re
latam dificuldades para o rece
bimento de mercadorias.

Essa questão fez surgir em 
agosto deste ano um Abaixo
Assinado, pedindo a mudança 
dos ônibus articulados da Rua 

Leite de Moraes, que foi encami
nhado para o vereador Gilberto 
Nascimento, que se compro
meteu a buscar uma solução 

junto aos órgãos competentes da 
Prefeitura. 

Até o momento, não há uma 
resposta dos órgãos competentes 
para essa questão. Porém, uma 
outra proposta em tramitação na 
Câmara Municipal pode trazer 
uma outra mudança significativa, 
para o Rua Leite de Moraes. Com 
base em um modelo que funcio
na em outras cidades brasileiras, 
o vereador Gilberto Nascimento 
apresentou um Projeto de Lei 
para dar início a um estudo de 
viabilidade para a adoção de ruas 
com funcionamento 24 horas.

Inicialmente, a proposta en
volve toda uma análise para que 
não provoque conflitos com ou
tras ocupações, ou mesmo área 
urbana. Caso essa ideia venha 
a ser viabilizada, a Rua Leite de 
Moraes pode estar entre as ruas 
com funcionamento 24 horas. Até 
o momento, a proposta das ruas 
com funcionamento 24 horas 
consta de um Projeto de Lei, mas 
caso seja efetivada, deve transfor
mar totalmente os bairros em que 
as vias 24 horas sejam adotadas.

Leia mais na página 7
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Rua Leite de Moraes é uma das ruas comerciais mais tradicionais da Zona Norte

Santana
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