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O Blog Zona Norte nasceu em 18 de novembro de 2011 e tem como idealizador o
Jornalista” Maurício Benassatto”.
Maurício Benassatto, Diretor de Redação do Blog Zona Norte, tem uma vivência de
mais de quarenta e cinco anos com jornalismo e foi um dos fundadores da Revista
Veja, com passagens pela Editora Abril PRESS, Jornal Gazeta Mercantil Dinheiro
Vivo e TV Gazeta e Jornal Diário do Sul.
O Blog Zona Norte é um portal de notícias único e exclusivo da Zona Norte de São
Paulo. Com pouco mais de dois anos no ar já conta com mais de 240 mil acessos.
O Blog Zona Norte também está presente no Facebook, com cerca de 3.100
seguidores fixos e a média semanal de 55 mil visualizações (tanto o portal como o
Facebook do Blog Zona Norte apresentam crescimento diário de seguidores e
acessos). O diferencial de nosso trabalho é a ampla cobertura foto jornalística de
notícias e eventos, sempre com um olhar diferenciado.
No quesito agilidade, nossos leitores acompanham através do serviço “Tempo Real”
os fatos que acontecem em nossa região, na mesma hora em que ocorrem.
A Zona Norte de São Paulo está em nosso DNA. Tentamos traçar um completo
panorama do que acontece em nossa região, estimulando nossos leitores a
exercerem plenamente sua cidadania.
Acompanhamos sistematicamente as reuniões públicas dos CADES (Conselho
Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz - das
Subprefeituras de Santana/Tucuruvi/Mandaqui, Jaçanã/Tremenbé e Vila Maria/Vila
Guilherme/Vila Medeiros), dos CONSEGs (Conselhos de Segurança de Jaçanã, Água
Fria/Mandaqui/Tremembé, Vila Gustavo/Tucuruvi/Parada Inglesa, Vila Maria, Vila
Amália/Cachoeirinha/Imirim/Pedra Branca) e Vila Guilherme, as “Quintas
Ambientais” (Subprefeitura Jaçanã/Tremembé), além da cobertura de audiênciaspúblicas promovidas pelas Subprefeituras da região.
Hoje funcionamos também como um canal de comunicação entre a população e as
Subprefeituras de nossa área, encaminhando demandas de nossos leitores.
O Blog Zona Norte é engajado. Apoiamos e divulgamos incondicionalmente causas
sociais que possam melhorar a qualidade de vida de nossa gente. Nestes dois
últimos anos foram diversos mutirões de saúde, campanhas de adoção de animais
ou castração, campanhas de agasalho, ações de cultura de paz, ações de
espiritualidades focadas em paz e construção de convívio fraterno, ações de ONGs
que promovam qualificação profissional gratuitamente, ações sociais da GCM
(Guarda Civil Metropolitana). Também não esquecemos das atividades de
Conselhos Gestores do Parque Vila Guilherme/Trote, Parque da Juventude, Hospital
São Luiz Gonzaga e Hospital Vermelhinho e as ações promovidas pela Rede Social
Zona Norte.
Desse engajamento surgiu a campanha pela transformação do Casarão da Praça
Oscar Silva (Vila Guilherme) em um Centro Cultural, com gestão participativa da
Abaçaí Cultura e Arte, uma organização social de cultura, reconhecida
nacionalmente e dirigida por Toninho Macedo, idealizador do Revelando São Paulo.
O projeto que apoiamos é voltado as mais diversas formas de manifestações
culturais tradicionais, promovendo a inclusão da população do entorno (Favela do
Coruja e região degradada do Parque Novo Mundo), através da dança, música,
teatro e artes plásticas.
Já que o tema é cultura, o Blog Zona Norte divulga e apóia as diversas formas de
expressão cultural gratuita, seja em locais tradicionais/estruturados (CEU Jaçanã,
Casa de Cultura do Tremembé, Casa de Cultura Salvador Ligabue, Teatro Alfredo
Mesquita) ou a céu aberto (Cine Clube no Jardim Fontalis, Projeto Estantes da Zona
Norte, Revelando São Paulo - Edição Capital, Virada Cultural, Agito Cultural).

