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O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital • 59 anos de tradição

Hoje...
... a mesma região de Vila Guilherme, no passado ocupada por uma espécie de lixão 

e de lagoas, hoje tem importantes empreendimentos. Além dos shoppings e de um gran
de centro de exposição, do mesmo grupo empresarial, há uma grande universidade, em
presas e empreendimentos imobiliários. Por muito tempo, abrigou também estúdios do 
Sistema Brasileiro de Televisão. O fácil acesso para a Marginal Tietê tornou essa área 
uma das mais interessantes do ponto de vista comercial e também, residencial.
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Ontem...
... a foto do acervo de A Gazeta da Zona Norte é de 1975 e retrata a região de Vila 

Guilherme, entre a várzea do Rio Tietê e o Carandiru. A região tinha uma extensa área 
em péssimas condições, sem saneamento e com graves riscos à saúde pública. No ano em 
que essa foto foi feita, a AGZN publicou matéria alertando para os perigos de saúde pú
blica em que os moradores mais próximos estavam expostos, tendo em vista que era co
mum a proliferação de sapos e mosquitos. A polêmica se arrastou por muitos anos, até 
que na década de 80, foi aprovada a planta para a construção do Shopping Center Norte. 
Além do grande empreendimento, o aterro dessa vasta área foi de extrema importância 
para a Zona Norte.

Congresso Internacional de 
Odontologia acontece no 

Complexo de Eventos Anhembi

O 39º Congresso Inter
na cional de Odontologia de 
São Paulo (CIOSP), acon
tecerá de 29 de junho a 2 
de julho, no Complexo de 
Eventos Anhembi, em São 
Paulo. O evento movimen
ta e impacta uma ampla 
cadeia de serviços que vai 
desde o próprio setor odon
tológico, passa pelas empre
sas de montagem de estan
des, transportes, comércio e 
entretenimento, até o setor 
de viagens e turismo.

A Associação Paulista de 
CirurgiõesDentistas (APCD), 
entidade odontológica com 
111 anos de existência, é 
quem promove e organi
za o CIOSP. Todo ano, o 
evento recebe mais de 100 
mil profissionais inscritos 
no evento, onde exposito
res nacionais e estrangeiros 
trazem as últimas novida
des da indústria odontoló
gica. Para 2022, as expec
tativas são positivas, já que 
mais de 200 empresas esta
rão presentes. 

Neste ano a programa
ção científica é gratuita, e a 
entrada será por ordem de 
chegada, respeitando a ca
pacidade do auditório. Entre 
os cursos da grade científica 

estão: estética, harmoniza
ção orofacial, clínica, digi
tal, da gestação à maturida
de, hospitalar, marketing, 
da imagem à execução, te
rapias interativas e comple
mentares, interdisciplinar e 
enat (encontro nacional de 
auxiliares e técnicos de saú
de bucal). Para ver a pro
gramação completa e saber 
quem são os palestrantes 
basta entrar no site: ciops.
com.br.

O presidente da APCD, 
Wilson Chediek, está bas
tante confiante com o re
torno do CIOSP, que terá 
o reencontro de milhares 
de profissionais de Odon
tologia. “Sabemos que a 
classe odontológica espera 
ansiosamente para partici
par do evento, conferir as 
novidades do setor e apro
veitar as grandes promo
ções para comprar produtos 
e equipamentos”, afirmou 
Chediek.

Serviço:
Data: de 29 de junho a 2 de 
julho
Horário: das 10 às 20 horas
Local: Complexo de Eventos 
Anhembi  Avenida Olavo 
Fontoura, 1.209  Santana
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O 39º CIOSP será no Anhembi, com diversas palestras gratuitas

Estrada do Sabão, na Brasilândia, tem trecho 
interditado devido obras da Linha 6-Laranja do Metrô

As obras da Linha 6La ranja do 
Metrô estão cada vez mais evidentes 
na Zona Norte. Na Brasilândia, uma 
de suas vias principais, a Estrada 
do Sabão, está parcialmente inter
ditada pelos próximos 48 meses. 
O trecho afetado está entre a Rua 
Saldanha de Oliveira e a Praça Luiza 
Mahim. Com isso, a CET restringiu 
o estacionamento na pista lateral da 
Praça Luiza Mahim. Os motoristas 
que seguem pela Estrada do Sabão 
no sentido bairro, podem utilizar a 
pista lateral. Os veículos oriundos 
da Estrada do Sabão, com destino ao 
bairro, poderão utilizar a pista late
ral da Praça Luiza Mahim.

Além do monitoramente da CET, 

a concessionária responsável pela 
obra comprometese a prestar in
formações através da Central de 
Atendimento da Linha Universidade 
0800 5803172, de segunda a sexta
feira das 8h30 às 17h30.

Com 15 quilômetros de extensão 
e 15 estações, a Linha 6Laranja irá 
ligar a região de Brasilândia à esta
ção São Joaquim do Me trô, reduzin
do o trajeto que atualmente é feito 
em aproximadamente 1h30 minutos 
para 23 minutos. Por passar por dife
rentes instituições de ensino, passou 
a ser chamada de Linha Universidade 
e deverá transportar mais de 633 mil 
pessoas por dia. A expectativa de tér
mino dessas obras é outubro de 2025.
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Obras avançam na região da Brasilândia e interditam ruas


