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Prefeitura prioriza vistoria de oito 
pontes, cinco estão na Zona Norte

Na última terça-feira, o 
prefeito Bruno Covas anunciou 
a realização da vistoria estru-
tural de oito pontes da cidade, 
entre as quais cinco estão na 
Zona Norte. Os contratos, de 
caráter emergencial, devem ser 
assinados até esta segunda-fei-
ra (21) e a entrega dos estudos 
feita dentro de 4 meses.

Essa medida vem sendo co-
brada da Prefeitura de São 
Paulo desde 2007 por parte 
do Ministério Público, ainda 

na gestão do então prefeito 
Gilberto Kassab e se arrastou 
por seguidas gestões, vindo à 
tona após o acidente que fez 
o viaduto próximo ao Parque 
Vila Lobos ceder, em novembro 
do ano passado. 

Até o momento, foram rea-
lizados estudos preliminares 
de 11 das 73 pontes e viadu-
tos da cidade sendo seleciona-
das os mais urgentes. Do pa-
cote de 8 pontes priorizadas 
estão: Ponte da Casa Verde 

- Jornalista Walter Abrahão, 
Ponte Presidente Jânio Qua-
dros, Ponte das Bandeiras, 
Ponte Freguesia do Ó, Ponte 
Cruzeiro do Sul - Jornalista 
Ary Silva, Ponte do Tatuapé - 
Deputado Ricardo Izar e Dutra 
(acessos às via expressas e lo-
cal). De acordo com a prefei-
tura, a deterioração dessas 
pontes justifica a contrata-
ção de análises mais profun-
das sem licitação, em caráter 
emergencial.

Foto: AGZN

Ponte Cruzeiro do Sul - Jornalista Ary Silva está entre as cinco estruturas priorizadas para análise emergencial

Bairro precisa de melhorias para 
atender melhor a população

O bairro Jardim Joamar 
tem diversos problemas, e um 
leitor nos trouxe alguns deles, 
como por exemplo, a cobertu-
ra de ponto de ônibus que está 
sem previsão de entrega. A pre-
visão era de 90 dias, porém 
não tem a data em que foi de-
molido e nem a de término da 
obra, e segundo o leitor a obra 
já tem três anos. A obra fica na 
Avenida Josino Vieira de Góes, 
altura do número 300. O leitor 
Joaquim Ferraro disse que já 

foi até a subprefeitura, mas não 
adiantou. 

As linhas de ônibus que 
passam pelo bairro demoram 
cerca de 45 minutos para pas-
sar pelos pontos de ônibus. As 
linhas são: 1726-10 Vila Zilda/
Santana - 1764-10 Corisco/
Santana - 1773-10 Mandaqui/
Parque dos Pinheiros, o leitor 
disse que reclama no 156, mas 
não resolve o problema, e os 
atendentes dizem que ele terá 
que ir na garagem de ônibus 

da Vila Sabrina para fazer a 
reclamação. 

A rampa de acesso a UBS 
e ao AMA do Jardim Joamar, 
está sem os acessórios necessá-
rios para que os pacientes pos-
sam descer a rampa, como um 
corrimão, pois antes era uma es-
cada. O posto de saúde fica lo-
calizado na Rua Adauto Bezerra 
Delgado, 240. Há vários abai-
xo-assinados sobre esses acon-
tecimentos para ser entregue a 
Subprefeitura.

Fotos: Divulgação

Descida na calçada da AMA do Jardim JoamarPonto de ônibus sem a cobertura

Jardim Joamar

Ponte do Limão volta a funcionar 
normalmente nos dois sentidos

A Ponte do Limão está fun-
cionando normalmente nos dois 
sentidos desde o último dia 11, 
quando as obras foram efetiva-
mente concluídas. O local esta-
va bloqueado no sentido bair-
ro desde o início de dezembro 
para reparos após a detecção de 
uma fenda e problemas no as-
falto como rachaduras, juntas 

de dilatação e desplacamento de 
concreto em alguns pontos. 

Os reparos foram executa-
dos pela Secretaria Municipal 
das Subprefeituras com um orça-
mento de R$ 1,6 milhão. Segundo 
dados oficiais, foi gasto efetiva-
mente o valor de R$ 1,26 milhão.

A Ponte do Limão faz a li-
gação entre as zonas Oeste e 

Central com a Zona Norte da 
cidade, permitindo o acesso à 
Marginal Tietê a partir de bair-
ros como: Perdizes, Sumaré, 
Barra Funda, Casa Verde e 
Limão. Nos horários de pico é 
registrado um movimento de 
aproximadamente 4.300 veícu-
los/hora pela manhã e 4.100 no 
período da tarde.

Foto: Leon Rodrigues/Secom

Ponte do Limão tem o tráfego liberado nos dois sentidos

Ato solene comemorativo aos
102 anos do bairro de Vila Maria

Na próxima quarta-feira 23 
de janeiro, às 19h30, está pre-
visto para acontecer no auditó-
rio da Subprefeitura Vila Maria 
/Vila Guilherme um ato solene 
em comemoração aos 102 anos 
do bairro de Vila Maria. O even-
to homenageará entidades e 
personalidades de destaque da 
região com a medalha “Gente 
que faz Acontecer”. Serão lem-
bradas pessoas da área da Saú-
de, Educação, Esporte e Vo-
lun tariado. O auditório da 
Sub prefeitura Vila Maria/Vila 
Gui lherme fica na Rua General 
Men des 111 - Vila Maria Alta.

Foto: AGZN

102 anos do bairro de Vila Maria

Audiência Pública sobre Carnaval na
Avenida Tiradentes acontece terça-feira

A inclusão da Avenida  Tira-
dentes como um dos pontos a 
receber os grandes blocos car-
navalescos de São Paulo será 
discutida nesta terça-feira (22) 
em Audiência Pública que acon-
tece a partir das 14 horas, no 
Auditório Queiroz Filho (Avenida 
Brigadeiro Luiz Antonio, nº 35). 

O questionamento é levan-
tado por moradores das re-
giões próximas, especialmen-
te da região da Ponte Pequena, 
que apresentam os argumentos 
contrários à realização do even-
to no local, tendo em vista que 
o público estimado é de 2 mi-
lhões de pessoas. Em dezem-
bro, a prefeitura anunciou a in-
clusão da Avenida Tiradentes 
como alternativa da Avenida 23 
de Maio para receber os blocos 
de Carnaval. 

Por recomendação do Minis-
tério Público, a utilização de 
trecho da Avenida 23 de Maio 
para os blocos de Carnaval foi 
cancelada neste ano sob o ar-
gumento de que não há rota de 
fuga para o trânsito. As aveni-
das Tiradentes e Marques de 
São Vicente foram as alternati-
vas anunciadas. 

Desde então, representan-
tes da comunidade da Ponte 
Pe quena organizaram um 
abaixo-assinado físico e outro 
virtual para se posicionar con-
tra essa medida. O abaixo-as-
sinado virtual está disponível 
no endereço eletrônico: https://
bit.ly/2G4EqZl

Entre os argumentos apon-
tados está a falta de estrutura lo-
cal para receber um público tão 
grande. Segundo os moradores, 
problemas já existentes na região 
como a precariedade das vias e da 
própria Ponte das Bandeiras, as-
sim como maior concentração de 

população de rua, problemas com 
segurança e uso de drogas líci-
tas e ilícitas nas ruas, podem ser 
agravados com o evento. Soma-se 
a esses fatores a questão de mo-
bilidade, uma vez que esse trecho 
do Corredor Norte-Sul ficará to-
mado pelo evento. 

Foto: AGZN

Audiência Pública sobre Carnaval na Avenida Tiradentes 
acontece nesta terça-feira

ANTECIPE SEU ANÚNCIO
Em virtude do feriado do dia 25 de janeiro, (Aniversário de São Paulo),  

os anúncios para a edição do dia 25 de janeiro deverão ser antecipados para o 
dia 23 de janeiro (quarta-feira). Todo material será recebido em nosso balcão  

de anúncios até às 17 horas. A distribuição será dia 24 de janeiro (quinta-feira).
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