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Retrospectiva 2021 - Relembre os fatos que marcaram as edições da AGZN
Janeiro

Em sua primeira edição do 
ano, A Gazeta da Zona Norte des-
tacou o atraso nas obras do Cór-
rego Paciência. Grande parte dos 
moradores do entorno aguarda-
vam o processo de desapropriação 
e reclamavam a respeito de novas 
rachaduras e problemas na estru-
tura dos imóveis devido às obras.

Em Vila Maria, o aniversário 
de 104 anos foi lembrado sem co-
memorações devido às restrições 
impostas pela pandemia. Zona 
Norte lamentou o falecimento de 
duas personalidades importantes 
para a região:  professor Leonardo 
Placucci, reitor e fundador da Uni 
Sant’Anna, a primeira instituição 
de ensino superior da Zona Norte 
e do empresário George Abrahan 
Ayoub, que atuou como diretor 
superintendente da Associação 
Comercial de São Paulo Distrital 
Norte.

Na região do entorno do Córre-
go Tremembé, as chuvas voltaram 
a provocar enchentes e alagamen-
tos, apesar das obras já realizadas 
para construção de reservatórios 
em pontos estratégicos.

Fevereiro

A Gazeta da Zona Norte co-
memorou 58 anos de existência 
levando informação e defendendo 

os interesses regionais. Em segui-
da, em 8 de fevereiro, foi a vez da 
Biblioteca São Paulo celebrar 11 
anos de atividades, como uma das 
instituições culturais mais impor-
tantes do Brasil. 

No ano em que o Polo Cultu-
ral Grande Otelo comemorou 30 

anos, seus tradicionais desfiles de 
Carnaval não aconteceram devi-
do à pandemia. Levantamento da  
Fecomércio-SP apontava a maior 
queda no número de empregos do 

setor desde o início da série histó-
rica, com a perda de 34.960 em-
pregos celetistas a menos de um 
ano da análise anterior. O Horto 
Florestal comemorou 125 anos de 
história e a Subprefeitura Jaçanã/
Tremembé destacou as obras de 
limpeza e manutenção no córrego 
Tremembé para conter os trans-
bordamentos.

Atipicamente, o Carnaval foi 
comemorado com eventos on-line 
e sem o ponto facultativo em todo 
o Estado de São Paulo. O Hospital 
Municipal de Pirituba foi direcio-
nado para o tratamento de pa-
cientes com Covid-19. A vacinação 
contra Covid-19 passa a abranger 
idosos com 80 anos ou mais e as 
medidas restritivas tornam-se 
mais severas em todo o Estado de 
São Paulo.  

Março

Na primeira edição de março, 
a AGZN destacou o fato da cidade 
contar na época, com 14 postos 
drive-thru de vacinação contra 

a Covid-19, porém a Zona Norte 
possuía apenas um no Anhembi. 
O Estado de São Paulo voltou à 
“Fase Vermelha”. No Dia Inter-

nacional da Mulher, a luta pela 
igualdade de direitos, respeito e 
dignidade foi destacada.

Na Zona Norte, destacamos 

ainda a manutenção realizada pela 
Ilume em trecho da Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes. O problema 
enfrentado por moradores do Tu-
curuvi com relação às árvores de 
grande porte e a falta de limpeza 
da Praça Dom Francisco Xavier 
Aranha, no Parque Mandaqui.

O Hospital São José, locali-
zado no Imirim, foi direcionado 
para o atendimento de pacientes 
com Covid-19. No decorrer da 
campanha de vacinação contra 
Covid-19, idosos de 75 e 76 anos 
passaram a ser imunizados e, nos 
hospitais veterinários municipais, 
apenas casos emergenciais eram 
atendidos devido à necessidade de 
cumprimento da quarentena.

Na área da Educação, os Cen-
tros de Educação Infantil da Pre-
feitura de São Paulo voltaram a 
receber presencialmente filhos 
dos trabalhadores dos setores es-
senciais, como os profissionais da 
Saúde. Na cidade de São Paulo, o 
prefeito Bruno Covas antecipou 5 
feriados municipais no intuito de 
reduzir a circulação de pessoas 
na cidade. Idosos com 69 anos ou 
mais, policiais e professores, tive-
ram sua imunização antecipada. 
Na Zona Norte, o Hospital de Vila 
Penteado foi  direcionado para o 
atendimento exclusivo de casos de 
Covid-19.

Abril

A primeira edição de abril 
destacou  as duas décadas de fa-
lecimento do jornalista Ary Silva, 
fundador da A Gazeta da Zona 
Norte, lembrado até os dias atuais 
como grande comentarista es-
portivo, vereador e deputado es-
tadual que trouxe muitas obras 
para a região. No mês em que os 
fiéis católicos celebram a Semana 
Santa, as igrejas permaneceram 
fechadas devido a Fase Emergen-
cial adotada em todo o Estado. A 
Gazeta da Zona Norte destacou a 
mensagem de fé enviada por Dom 
Jorge Pierozan, Bispo da Região 
Episcopal de Sant’Ana. Cidades 
da Baixada Santista decretam 
lockdown como forma de inibir 
a chegada de turistas durante os 
feriados.

Entidades de todo o País in-
tensificam ações sociais pela ar-
recadação de alimentos diante 
da grande vulnerabilidade a que 
muitas famílias se encontravam 
devido à pandemia. Entrou em vi-
gor as mudanças do Código Bra-
sileiro de Trânsito. No Estado de 
São Paulo, a imunização contra 
Covid-19 abrange as pessoas com 
65 anos ou mais e começa a vaci-
nação contra a Influenza. O Ins-
tituto Butantã anuncia produção 
da ButanVac. Empresário Eloy 
Gonçalves de Oliveira, ex-diretor 
superintendente da ACSP-São 
Paulo morre em decorrência da 
Covid-19.

Professor Leonardo Placucci deixa legado na Educação
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Em abril, a AGZN destacou a história de seu fundador, jornalista Ary Silva
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Morre George Ayoub, ex-diretor 
superintendente da ACSP
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Hospital São José no Imirim é direcionado para casos de Covid-19
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Hospital Municipal de Pirituba é direcionado para casos de Covid-19
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Mudanças no Código de Trânsito entram em vigor
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Morre o empresário Eloy 
Gonçalves de Oliveira
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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Fase propícia para novidades no traba-
lho. Fique atento com as tarefas do dia.

Excelente fase para planejamentos pro-
fissionais. Observe mais as amizades em 
sua volta.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Ser mais tolerante no campo profissio-
nal. Momento para o lazer. Aproveite!

Libra - 23 set a 22 out

Saber discernir as tarefas no trabalho. O 
ritmo acelerado poderá trazer desgaste.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Acreditar nas intuições para soluções 
no trabalho. Coragem para enfrentar 
desafios.

Touro - 21 abr a 20 mai

Momentos de escolhas para a profissão. 
Ótimo ciclo para novas amizades.

Leão - 21 jul a 22 ago

Cuidado com algumas intrigas no traba-
lho. A tensão poderá atrapalhar assuntos 
familiares.

Escorpião - 23 out a 21 nov

O trabalho exigirá eficiência e autocon-
trole. Cuidado para não levar o mundo, 
nas costas.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Bom momento para plano de carrei-
ra. Re ciclar faz parte do desempenho 
profissional.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Surpresas surgirão no trabalho com su-
cesso. Use a imaginação para conquistas 
profissionais.

Virgem - 23 ago a 22 set

Hora de treinar a inteligência para o pro-
gresso. Bom momento para dialogar 
com familiares.

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Ficar atento nas atividades profissio-
nais. A timidez poderá atrapalhar nas 
conquistas.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Como funciona a Constelação Familiar?
Segundo Bert Hellinger a Constelação Sistê-

mica baseia-se em 3 princípios sistêmicos:

O primeiro princípio: Pertencimento 

Todo ser humano tem a necessi-
dade de “pertencer”. É uma neces-
sidade ancestral, desde que os hu-

manos se estabeleceram em grupos 
(clãs) e assim perpetuaram a espécie.

O segundo princípio: A Cooperação e o Equilíbrio  

Esse princípio diz respeito a necessidade de equilíbrio entre o 
“dar” e o “receber” nos relacionamentos. 

O terceiro princípio: A Ordem

Todo sistema possui uma ordem, uma hierarquia. Isso significa que 
cada um tem um lugar no grupo e sair deste “lugar” gera problemas.

Tenham uma abençoada semana!

De
17/12 a 

23/12

Cerca de 23% dos produtos 
típicos das ceias de final de ano 
foram reprovados pelo Ipem-SP

Na última terça-feira (14), 
o Ipem-SP (Instituto de Pesos 
e Medidas do Estado de São 
Paulo), autarquia do Governo do 
Estado, vinculada à Secretaria 
da Justiça, e órgão delegado do 
Inmetro, que tem como objetivo 
defender o consumidor, realizou 
a operação “Boas Festas”, nos 
laboratórios da capital, Bauru, 
Campinas e São Carlos, com a 
finalidade de verificar os produ-
tos típicos das ceias de Natal e 
Ano Novo. Ao todo, foram veri-
ficados 31 produtos, sendo sete 
(23%) reprovados por diferença 
entre o peso real e o indicado na 
embalagem. 

Entre os itens avaliados es-
tavam: panetones, frutas de 
época, bebidas, bolos natalinos, 
enfeites, papéis de presente, e 
demais produtos do tema. 

No laboratório da capi-
tal, foram examinados dez ti-
pos de produtos, sem nenhuma 
reprovação.  

Em Bauru, foram examina-
dos seis tipos de produtos, sem 
nenhuma reprovação.  

Em Campinas, foram exa-
minados sete tipos de produtos, 
sendo reprovados dois (28%). 

Em São Carlos, foram exa-
minados oito tipos de produtos, 
sendo reprovados cinco (62%).  

Confira a tabela com as irre-
gularidades, acesse https://www. 
ipem.sp.gov.br/images/07impren-
sa/ipem_na_midia/ipem_na_
midia_2021/IpemSP_OpBoas 
Festas2021_resultado.pdf 

Em 2020, a operação “Boas 
Festas” ocorreu nos laborató-
rios do Ipem-SP na capital, São 
Carlos e São José do Rio Preto. 
Ao todo, foram verificados 18 
produtos, sendo 2 (11%) repro-
vados por diferença entre o peso 
real e o indicado na embalagem. 

Os produtos foram coletados 
previamente pelos fiscais em 
pontos de venda de pequeno, 
médio e grande porte em todo 
o Estado para serem avaliados 
nos laboratórios do Ipem-SP. 

“O objetivo da operação foi 
verificar a fidelidade das indica-
ções de quantidade nas embala-
gens dos produtos, a fim de coi-
bir a comercialização de itens 
que tragam em suas embala-
gens informações em desacordo 
com a legislação vigente”, expli-
ca o superintendente do Ipem-
SP, Ricardo Gambaroni. 

As empresas autuadas pelo 
Ipem-SP têm dez dias para apre-
sentar defesa ao órgão. De acor-
do com a Lei Federal 9.933/99, 
as multas podem chegar a R$ 
1,5 milhão.
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Durante operação “Boas Festas” produtos irregulares apresentaram 
diferença entre o peso real e o indicado na embalagem
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