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Confira as alterações de trânsito previstas
para a região do Sambódromo
O Sambódromo do Anhem
bi recebe constante
mente
shows e eventos. Neste final
de semana, acontece o evento “Samba São Paulo”, que
tem a expectativa de público
de 30.000 pessoas. Com isso,
a CET adota algumas alterações de trânsito nas ruas próximas, válidas das 22 horas de
sexta-feira (24), às 24 horas de
sábado (25), para realização
do evento “Samba São Paulo”.
Localizado na Avenida
Olavo Fontoura, o Sambó
dromo é compreendido entre
as ruas Brazelisa Alves de
Carvalho e Professor Milton
Rodrigues, tendo como prin
cipais vias de acesso a Mar
ginal Tietê e as avenidas
Santos Dumont e Braz Leme,
na Zona Norte. Confira abaixo as interdições e as alternativas indicadas pela CET:
Interdições
Rua Prof. Milton Rodri
gues, pista sentido Avenida
Olavo
Fontoura/Marginal
Tietê;
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Motoristas devem ficar atentos às mudanças
de trânsito no entorno do Sambódromo

Avenida Olavo Fontoura,
sentido Santana, entre portão 21 do Sambódromo
do Anhembi e Rua Prof.
Milton Rodrigues, com desvio do fluxo veicular por
faixa reversível no sentido
oposto.
Montagem e ativação de
faixa reversível na Avenida
Olavo Fontoura, sentido
Casa Verde entre Rua Prof.
Milton Rodrigues e portão
21 do Sambódromo.

Alternativas
Avenida Olavo Fontoura,
sentido Santana: seguir pela
Avenida Braz Leme, sentido bairro, Avenida Santos
Dumont e Praça Campo de
Bagatelle.
Avenida Olavo Fontoura,
sentido Casa Verde: seguir
pela Avenida Santos Dumont,
sentido centro, Praça Airton
de Abreu e Avenida Assis Cha
teaubriand (Marginal Tietê).

Turismo
Passeio de Maria-Fumaça,
em Campos do Jordão,
já está a todo vapor!
A centenária Estrada de
Ferro Campos do Jordão
(EFCJ) volta a ter seu tradicional passeio de MariaFumaça, em Campos do
Jor
dão, interior de São
Paulo. A partir de sábado,
dia 18, estão programadas
quatro viagens por dia, com
saídas às 11, 13, 15 e 17 horas, aos sábados e domingos e durante o mês de julho também funcionará as
sextas-feiras.
Quem quiser se divertir
com o passeio basta adquirir a passagem na bilheteria
da estação Emílio Ribas, que
será liberada apenas no dia,
onde também ocorrerão os
embarques e desembarques.
Crianças com até 5 anos, no
colo de um responsável, não
pagam passagem. O passeio

Jornalista Ary Silva, fundador
da AGZN, é lembrado de
maneira especial

ocorrerá em um trecho de 4
km entre as vilas Capivari e
Abernéssia e tem capacidade
para até 64 passageiros por
viagem. O tempo total do
percurso de ida e volta é de
30 minutos e não há paradas
no trajeto.
Desde agosto de 2015 que
a locomotiva estava fora de
operação. Em 2019 e 2020,
a Estrada de Ferro operou
o passeio de Maria-Fumaça
com outra máquina, cedida
pela prefeitura de Taubaté
através de um convênio.
A volta do atrativo turístico foi possível após uma
reforma realizada na locomotiva a vapor, entre novembro de 2021 e maio de
2022. O trabalho artesanal
de recuperação foi realizado
pela equipe de manutenção
da ferrovia, na oficina localizada em Pindamonhangaba
(SP). Foram efetuados reparos nos sistemas de rodagem,

de comando, carroceria e na
parte mecânica.
Uma curiosidade: diferente
da maioria das ferrovias, criadas com objetivos comerciais
ou de expansão territorial, a
Estrada de Ferro Campos do
Jordão foi inaugurada em 15
de novembro de 1914 para
proporcionar transporte confortável e de forma mais rápida para enfermos que buscavam tratamento contra a
tuberculose. Antes, era realizada a pé ou sobre animais
através de estradas precárias,
praticamente como trilhas.
Serviço:
Dias de operação: Sábados
e domingos (durante o mês
de julho as sextas, sábados e
domingos).
Duração: 30 minutos (ida e
volta).
Horários: Saída às 11, 13, 15
e 17 horas da estação Emílio
Ribas.
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Ponte Cruzeiro do Sul-Jornalista Ary Silva
é justa homenagem ao fundador de AGZN

Sua vida política é marcada por seu trabalho como
vereador pela cidade de São
Paulo no período de 1956
a 1966, quando foi líder do
prefeito Prestes Maia na
Câmara Municipal de São
Paulo. Uma das obras mais
emblemáticas em seu trabalho em prol da região
foi a construção da Ponte
Cruzeiro do Sul e alargamento da avenida de mesmo nome. Por essa razão
seu nome foi incorporado

na denominação da Ponte
Cruzeiro do Sul-Jornalista
Ary Silva pela Lei 15.161 de
2010. Como deputado estadual, atuou até 1975, quando encerrou sua carreira política, passando a dedicar-se
integralmente à A Gazeta da
Zona Norte, jornal por ele
fundado em 1963, onde permaneceu até seu falecimento, em 6 de abril de 2001,
sempre trabalhando: “graças a Deus, como jornalista”, como costumava dizer.
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Familia “Multiespécie”: Nossos “Filhos de Quatro Patas”
Dra. Aline V. Mello, medica veterinária responsável pelo VetCentral - Centro
Veterinário, unidade Zumkeller, explicou
sobre as características do conceito de família multiespécie, os prós e contras sobre a
humanização dos membros não humanos de
nossa família, além de explicar sobre a importância da relação de amor, empatia e respeito a diversidade animal.
O que é humanização dos animais e
qual é a relação com o conceito de família multiespécie?
Dra. Aline Mello - O termo “humanização” vem do antropomorfismo para atribuir
características humanas aos animais. Já a família multiespécie se baseia na relação humano-animal, onde é necessário a presença de
vínculos afetivos, empátia, preocupação com
o estado de saúde do pet, respeito, amor e proximidade. A ciência já comprovou que os pets
têm facilidade de empatia, e de reagir de acordo com nossos sentimentos e desejos. Isso, porém, não os torna humanos. Não vejo mal em
enxergarmos comportamentos meio “humanos” nos nossos filhos de patas, o que às vezes
é exagerado da nossa parte. O que não podemos fazer é forçar comportamentos que irão,
ao longo do tempo, podem causar danos.
Quais tipos de danos a Dra. está se
referindo?
Dra. Aline Mello - Eu me refiro a aquelas
pessoas que querem impor a sua filosofia de

vida aos seus pets. Como por exemplo, tutores que querem que seus animais, nascidos
para serem carnívoros, virem vegetarianos,
ou veganos. Para mim, esse é o auge da humanização negativa, sou contra.
E existem casos favoráveis da huma-
nização?
Dra. Aline Mello - Sim, muitos, alguns até
polêmicos e controversos, como por exemplo, o uso de Roupinhas: é errado achar que
todo cão que usa roupinha está sendo humanizado. Muitos cães sentem frio, e precisam
ser protegidos adequadamente. Outro erro é
sobre o uso de Lacinhos ser exagerado, pois
muitos pets de pelo longo, devem usar para
que os pelos não causem danos à córnea.
E comida natural? Não é um exagero? Uma frescura?
Dra. Aline Mello - rsrsrs. Claro que não,
uma alimentação de qualidade é a base de
um pet saudável. E por que não podemos
utilizar os novos conhecimentos sobre nutrição para oferecer o que há de melhor aos
nossos entes queridos?
Esses são apenas alguns exemplos do
lado positivo da humanização. Mas sempre
devemos lembrar que a humanização não
é nociva, desde que saibamos como usa-la,
pois, todo exagero é ruim. Por isso, vamos
permitir que nossos “filhos de quatro pata”
se divirtam, rolem na terra, se sujem, brinquem com outros pets, e sejam felizes.
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Uma aventura bacana para as férias da criançada
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