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Maio

Com a proximidade do Dia das 
Mães, comerciantes se preparam 
para intensificar as vendas on-li-
ne. Entre as datas lembradas esta-
vam aniversários dos bairros Imi-
rim (188 anos), Jardim Peri (70 
anos), Casa Verde (108 anos)  e da 
Rádio Bandeirantes (84 anos). Em 
Santana, ruas como Alfredo Pujol, 
recebem a sinalização de “área 
calma”. Os terminais de ônibus 
Parada Inglesa e Santana rece-
bem obras para abrigar pequenos 
comércios e serviços.

Junho

Novas audiências públicas 
abordam a retomada das obras 
do Trecho Norte do Rodoanel, 
pre visto para 2022. Na região da 
Parada Inglesa, a Praça Nossa 
Senhora dos Prazeres começa a 
receber a instalação de tablados 
para ser um dos espaços do pro-
grama Centro Aberto. O Parque 
da Cantareira e o Horto Florestal 
entram em processo de concessão 
à iniciativa privada. Em Fregue-
sia do Ó, o Largo da Matriz passa 
a ser denominado como Polo Cul-
tural, Gastronômico e Turístico 
como forma de valorizar todo seu 
potencial.

No Imirim, o Rotary Clube de 
São Paulo Norte inaugura o Polo 
Educacional Unisa Camp-Norte. 
No Jardim São Paulo, moradores 
organizam manifesto em prol da 
conservação do Mirante de San-
tana, ameaçado pelos grandes 
lançamentos imobiliários. Em 

Tre membé, a Paróquia São Pedro 
realiza sua tradicional festa com 
retirada de produtos no local.

Julho

Os 52 anos do início das obras 
do Metrô é lembrado na Zona 
Norte. Na rede municipal de Saú-
de, o agendamento de consultas e 
exames presenciais é retomado. A 
Associação Comercial de São Pau-
lo-Distrital Norte recebe o secre-
tário municipal do Verde e Meio 
Ambiente, Eduardo de Castro, 
para palestra sobre Ação Climáti-
ca do Município. 

Além do avanço da vacinação 
contra Covid-19, que já abrangia 
a população de 37 anos ou mais, 
a Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde intensifica as ações no com-
bate à Dengue. O bairro Jardim 
São Paulo comemorou 83 anos, 
fortalecendo o manifesto pela pre-
servação do Mirante de Santana. 

Ainda em julho, Santana come-
morou 239 anos como principal 
referência na Zona Norte e Vila 
Gustavo chegava aos 106 anos.

Agosto

O mês começou com a imuni-
zação das pessoas com 25 anos ou 
mais contra a Covid-19. Já em meio 
à flexibilização da quarentena, o 
Dia dos Pais foi aguardado com 

boas perspectivas para o comércio 
em geral. Em Vila Sabrina, denún-
cias sobre aglomerações seguem 
ignoradas pelo poder público. 

Obras na Ponte do Limão tra-
zem restrições à circulação local e 
têm prazo pars terminar dentro 
de seis meses. O bairro Jardim 
Brasil comemora 108 anos e Vila 
Nova Cachoeirinha celebra seu 
88º aniversário. As obras da Linha 
6-Laranja do Metrô continuam 
com previsão de entrega em 2025. 
O Hospital Público Veterinário da 
Zona Norte passa a funcionar na 
Rua Atílio Piffer, 687 na região de 
Casa Verde.

Setembro

Com o término da imunização 
da população adulta, chega a vez 
dos adolescentes receberem a pri-
meira dose contra a Covid-19. O 
Governo do Estado de São Paulo 
anuncia o calendário para aplica-
ção da dose adicional. Em decor-

rência do manifesto pela preser-
vação do Mirante de Santana, a 
Câmara Municipal promove au-
diência pública para abordar tom-
bamento do local. Em Santana, 
comerciantes iniciam mobilização 
solicitando a retirada dos ônibus 
articulados da Rua Leite de Mo-
raes. O bairro Vila Guilherme ce-
lebra 109 anos, Jaçanã, 151 anos e 
Vila Sabrina, 65 anos. Em Santa-
na, destacamos a travessia perigo-

sa na Rua Alfredo Pujol, esquina 
com Rua Frei Vicente Salvador. A 
partir da retomada das atividades 
presenciais, órgãos públicos como 
a Biblioteca São Paulo, voltam a 
funcionar com sua capacidade to-
tal.

O processo de concessão do 
Horto Florestal e Parque Esta-
dual da Cantareira tem início 
com única empresa a declarar 
interesse. As obras na Ponte do 
Limão são concluídas em prazo 
bem menor do que o previsto. A 
Rua Radiantes, onde fica a sede 
da Rádio Bandeirantes, passa à 
denominação de Rua Radiantes - 

Jornalista José Paulo de Andrade. 
No Imirim, futuro das instalações 
do Hospital São José volta a preo-
cupar a população local.

Outubro

Na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes, 6.500, próximo às 
obras do Rodoanel, uma vala 
causou transtorno para morado-
res e motoristas que utilizam a 
via para acessar e sair da região. 
A Prefeitura de São Paulo foi 
questionada e foi dito que o ser-
viço de manutenção de sarjetão 
estava sendo realizado, e havia 
circulação reduzida de veículos. 
No bairro Jardim Cachoeira foi 
realizado o “Chá das Panteras”, 
evento destinado às mulheres. 

São Paulo registrou alto número 
de semáforos vandalizados, in-
cluindo ruas da Zona Norte.

Na Basílica de Sant’Ana, 
houve a abertura da Exposição 
Fotográfica, Itinerário Eclesio-
lógico no Pastoreio em home-

nagem a Dom Paulo Evaristo 
Arns. A homenagem contou com 
a presença de Dom Jorge Piero 
e do Cardeal Dom Odilo Pedro 
Scherer que presidiu a cerimô-
nia e também inaugurou a expo-
sição. Visitação gratuita fica até 
setembro de 2022, na Basílica 
de Sant’Ana, o horário de visi-
tação é de segunda a sexta das 
9 às 18 horas, sábado das 6h30 
às 17h30, domingo: das 7 às 12 
horas e das 16 às 19 horas. A 
Basílica está localizada na Rua 
Voluntários da Pátria, 2.060 - 
Santana.

Novembro

Em novembro, a AGZN vol-
tou a destacar a demanda de 
comerciantes da Rua Leite de 
Moraes, em busca de uma solu-
ção para o conflito entre a cir-
culação de ônibus articulados e 

o fortalecimento do comércio. 
Essa questão fez surgir em agosto 
deste ano, um Abaixo-Assinado, 
pedindo a mudança dos ônibus 
articulados da Rua Leite de Mo-
raes, que foi encaminhado para 
o vereador Gilberto Nascimen-
to. Até o momento, não há uma 
resposta dos órgãos competentes 
para essa questão. O vereador 
Gilberto Nascimento apresentou 
um Projeto de Lei para dar início 
a um estudo de viabilidade para a 
adoção de ruas com funcionamen-
to 24 horas.

Em Vila Nova Cachoeirinha, 
um incêndio atingiu comunidade 
do Boi Malhado e deixa dezenas 
de famílias desabrigadas. Em 
Santana, uma Missa em Ação 
de Graças lembrou amigos que 

fale ceram em meio à pandemia. 
Foram eles: Arnaldo José Giaco-
sa, Eloy Gonçalves de Oliveira, 
George Abraham Ayoub, Cel. José 
Francisco Gianonni, Leonardo 
Placucci, senador Sergio Olímpio 
Gomes (o senador Major Olím-

pio), além do também saudoso 
fotógrafo, Ovídio Vieira, que por 
muitos anos colaborou com A Ga-
zeta da Zona Norte.

 
Dezembro

Em Santana, os usuários 
apontam a necessidade de re-
formas no terminal de ônibus 
e manutenção das ruas em seu 
entorno. Na região da Serra da 
Cantareira, moradores relatam 
a preocupação com a constante 
circulação irregular de caminhões 
em vias extremamente íngremes, 
causando graves acidentes. En-
tre as medidas que já foram plei-
teadas pelos moradores, estão: a 
instalação de câmeras em pontos 
estratégicos, mais fiscalização e 
maior presença de viaturas da Po-
lícia Militar na região.

Em 15 de dezembro, o prefei-
to Ricardo Nunes e o presidente 
Jair Bolsonaro se reuniram em 
São Paulo, chegando a um acordo 
sobre o futuro do Campo de Mar-
te. Pelo acordo, essa área passa 
definitivamente para a União, 
que perdoa a dívida do município 
de R$ 25 bilhões. No mesmo dia, 
o prefeito inaugurou oficialmente 
o Piscinão do Córrego Paciência, 
em cerimônia que contou com o 
Ministro de Estado de Desenvol-
vimento Regional, Rogério Mari-
nho, entre outras autoridades da 
União, da gestão municipal repre-
sentantes de entidades da região. 
O evento aconteceu na Avenida 
Jardim Japão, 1.543 no Jardim 
Brasil. 
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Obras na Ponte do Limão são concluídas antecipadamente

Foto: AGZN

Acordo concede área do Campo de Marte para a União 
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População adere a manifesto pela preservação do Mirante de Santana
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Largo da Matriz recebe Polo Cultural, Gastronômico e Turístico na Freguesia do Ó
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Moradores registram diariamente a 
circulação irregular de caminhões 
na Avenida Senador José Ermírio 

de Moraes, no caminho 
para a Serra da Cantareira
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Rua Leite de Moraes reúne muitos estabelecimentos 
comerciais e pontos de ônibus articulados

Foto: AGZN

Hospital Público Veterinário da Zona Norte passa a funcionar em Casa Verde
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Terminais de ônibus Santana e Parada Inglesa recebem obras
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Exposição Fotográfica, Itinerário Eclesiológico no 
Pastoreio em homenagem a Dom Paulo Evaristo Arns
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Piscinão do Córrego Paciência é entregue pelo prefeito Ricardo Nunes
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