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DA SEGUNDA ARMAÇÃO DE QUALQUER MARCA.

Tel: (11) 2283-0003  www.oticavoluntarios.com.br

O mais eficiente veículo de divulgação em toda região norte da capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

São Paulo terá grande Carnaval de Rua e 
Avenida Tiradentes faz parte do roteiro este ano

O Carnaval de Rua de São Paulo tem 
se tornado mais popular a cada ano. Em 
2019, a cidade receberá a maior quanti-
dade de desfiles da história. Serão 516 
blocos, em 556 desfiles, e 300 trajetos en-
tre os dias 23 fevereiro a 10 de março, que 
compreendem Pré-Carnaval, o feriado de 
Carnaval e o chamado Pós-Carnaval. A 
expectativa é que cinco milhões de pesso-
as participem da folia.

“Esta será mais uma edição do 
Carnaval de Rua, que terá as mesmas 
premissas de sempre. Não será permitida 
a venda de espaços, nem de abadás que 
dão o direito a áreas privilegiadas. Ele é 
descentralizado, com desfiles por todas 
as regiões da cidade, e é organizado, com 
um trabalho feito ao longo de um ano en-
volvendo as mais diversas secretarias”, 
afirmou o prefeito Bruno Covas.

A festa desse ano se caracterizará 
como livre, democrática e descentraliza-
da. Ao todo, 29 subprefeituras terão des-
files direcionados para todos os tipos de 
público, com atrações de diferentes rit-
mos, origens e estilos.

A novidade deste ano é que a 
Prefeitura de São Paulo disponibilizou re-
cursos, por meio da empresa patrocinado-
ra, para os blocos com até quatro mil fo-
liões e que tenham pelo menos três anos 
de história. Para eles, serão disponibiliza-
dos carros de som e ambulâncias, duran-
te os desfiles entre os dias 2 e 5 de março.

Foi publicada na última quarta-fei-
ra (13) a portaria que divulga e regula-
menta os trajetos dos desfiles dos blo-
cos durante o Carnaval de Rua de São 
Paulo 2019. O material está disponível 
no Diário Oficial.

Em todas as regiões da cidade have-
rá reforço de agentes e sinalização com 
Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) 
móveis e faixas de vinil para orientar os 
motoristas sobre desvios e rotas alterna-
tivas. A recomendação para quem vai aos 
desfiles é utilizar o transporte público.

A SPTrans vai reforçar sua equipe de 
campo para atender as pessoas que uti-
lizam os ônibus para curtir o Carnaval. 
Serão cerca de 400 funcionários, com 
apoio de 50 viaturas, trabalhando nas 
ruas para orientar foliões e demais pas-
sageiros nas regiões que terão interferên-
cias por conta dos blocos.

As informações sobre linhas de ônibus 
serão divulgadas pelo site da SPTrans e 
também por agentes, que estarão nas 
ruas da cidade, e por informativos ins-
talados nos pontos de ônibus e no inte-
rior dos veículos. Os desvios são feitos de 
acordo com os bloqueios das vias realiza-
dos pela Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET).

Veja onde serão os bloqueios e des-
vios na Avenida Tiradentes que receberá 
Blocos no Carnaval de Rua 2019 na pá-
gina 6.
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Avenida Tiradentes entra no circuito dos mega-blocos carnavalescos

Problemas com a sinalização 
na Rua Voluntários da Pátria

O recapeamento da Rua 
Voluntários da Pátria está pra-
ticamente pronto, porém falta a 
sinalização em alguns pontos da 

via. De acordo com a Companhia 
de Engenharia de Tráfego - 
CET que informou através de 
sua assessoria de imprensa que 

a sinalização de toda a rua será 
feita quando o recapeamento 
for concluído. Não há prazo es-
pecífico no momento.
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Rua Voluntários da Pátria, praticamente toda recapeada, permanece com vários pontos sem a faixa de pedestres

Santana

Entorno do Córrego Cabuçu, na 
Avenida Antônio Maria de Laet, 
está com mato alto e mau cheiro

Recebemos uma reclama-
ção sobre o entorno do Córrego 
Cabuçu, em seu trecho ao lon-
go da Avenida Antônio Maria de 
Laet. Fomos até o local que a mo-
radora nos indicou e, chegando 
lá, vimos o mato alto e a calçada 
que está à beira do rio bastante 
danificada, tornando o local um 
desafio para os pedestres.

Para piorar a situação, o lo-
cal não conta com esgoto cana-
lizado, que é depositado direta-
mente no córrego, provocando 
intenso mau cheiro. A situação, 
segundo moradores das proxi-
midades, permanece precária há 
anos. Também a pedido de mora-
dores de ruas do entorno, como a 
Rua Guarajá, a equipe de AGZN 
esteve no local em 2010 e retra-
tou esses problemas. Em 2013, 
publicamos na edição de 31/5 ma-
téria com o título: “Moradores da 
Rua Guarajá reclamam sobre va-
zamento da margem do Córrego 
Cabuçu”, comprovando que nada 
havia sido resolvido. Na última 
semana, a AGZN retornou ao lo-
cal e infelizmente a situação per-
manece a mesma, com mato atin-
gindo a altura das pessoas que 
por ali transitam e muito mau 
cheiro.

Procuramos a Subprefeitura 
Santana/Tucuruvi e em res-
posta nos disse que a limpe-
za dos córregos na região do 
bairro Tucuruvi começará no 
mês de março, pois no momen-
to as equipes de limpeza es-
tão priorizando o entorno do 
Sambódromo do Anhembi.

Fotos: AGZN

Rua Guarajá, próximo à Avenida Antonio Maria de Laet, 
tem mato muito alto e cheiro de esgoto 

Entorno do Córrego Cabuçu tomado pelo mato em Vila Mazzei

Vila Mazzei
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