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O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

Rodoanel Norte não tem sequer
previsão de retomada das obras

Iniciadas em 2013, as obras 
do polêmico Trecho Norte do 
Rodoanel estão paralisadas, to-
talmente desde o início do ano e 
sem previsão de serem retoma-
das. Com a previsão inicial de 
gastos de 4,3 bilhões, as obras 
já custaram 6,3 milhões e nem 
estão perto de serem concluí-
das. Desde seu início, o projeto 
impactou a vida de muita gen-
te na região e os municípios vi-
zinhos devido ao grande núme-
ro de desapropriações, também 
sofrem suspeitas de irregulari-
dades e superfaturamento.

Com cerca de 44 km de ex-
tensão, o Rodoanel Norte é o 
último a ser construído e deve 
ligar o Trecho Oeste, a partir 
da Avenida Raimundo Pereira 
Magalhães, ao Trecho Leste, 
no encontro com a Rodovia 
Presidente Dutra (BR-116). 
Seu traçado inclui ainda aces-
so à Rodovia Fernão Dias (BR-
381). A estimativa é de que 
o Trecho Norte absorva um 

fluxo diário de 65 mil veículos, 
dos quais cerca de 30 mil serão 
caminhões.

Ao todo, o Rodoanel inter-
ligará 10 grandes rodovias que 
chegam à Capital: Bandeirantes 
(SP-348), Anhan guera (SP-330), 
Presidente Cas tello Branco (SP-
280), Ra poso Tavares (SP-270), 
Régis Bittencourt (BR-116), 
Imi gran tes (SP-160), Anchieta 
(SP-150), Ayrton Senna (SP-
070), Presidente Dutra (BR-
116) e Fernão Dias (BR-381).

Sua importância para redu-
zir o impacto do tráfego de car-
gas na área urbana é destacada 
desde o início de suas obras na 
década de 90, assim como toda a 
complexidade do Trecho Norte, 
em seu traçado junto à Serra da 
Cantareira. Após vários atra-
sos e o aumento expressivo dos 
custos das obras, o Governo do 
Estado vem desde setembro do 
ano passado solicitando análi-
ses técnicas sobre o desenvolvi-
mento das obras e seus custos.

Na última semana, a asses-
soria de imprensa do Governo 
do Estado respondeu à AGZN 
que a Secretaria de Logística e 
Transportes (SLT), iniciou em 
janeiro deste ano uma análi-
se de todas as obras paradas no 
Estado. “No caso do Rodoanel 
Mário Covas, para efetivamen-
te assegurar o bom uso dos re-
cursos públicos, o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT) 
será contratado para a realiza-
ção de um estudo completo so-
bre a atual situação dos seis 
lotes que compõem o Trecho 
Norte”. 

Dessa forma, ainda não há 
previsões de retomada dos tra-
balhos, custos e tampouco con-
clusão do Rodoanel Norte. 
Enquanto isso, o que se pode 
observar é o adensamento po-
pulacional no entorno de seu 
traçado, sem que a infraes-
trutura de comércio, serviços 
e transporte acompanhe esse 
desenvolvimento. 
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Obras paradas do Rodoanel Norte podem ser vistas em vários pontos da Zona Norte

AAMJSP promove reunião pública para discutir 
situação do terreno da Rua Porto Seguro

A Associação Amigos do 
Mirante do Jardim São Paulo 
promove na próxima terça-feira 
(18), uma reunião pública para 
rejeitar a utilização do terreno 
da Rua Porto Seguro, na região 
da Ponte Pequena para insta-
lação de serviços assistenciais 
voltados para dependentes quí-
micos da região da Cracolândia. 

Toda a polêmica teve iní-
cio em outubro do ano passado, 
quando foi noticiado que um 
terreno municipal localizado 

na Rua Porto Seguro seria uti-
lizado para abrigar tendas dos 
serviços assistenciais, volta-
dos para os dependentes quími-
cos que circulam na região da 
Cracolândia. Desde então, mo-
radores e comerciantes desta 
região, assim como represen-
tantes de entidades locais e da 
Zona Norte, se manifestaram 
contrários à ideia com o objeti-
vo de evitar problemas de segu-
rança e degradação que são tí-
picos da região da Cracolândia. 

Ainda no mês de outubro 
de 2018, a Associação Amigos 
no Mirante do Jardim São 
Paulo dedicou sua reunião para 
esse tema, contando com cer-
ca de 400 pessoas e com a pre-
sença do então secretário de 
Relações Sociais, Milton Flavio 
Lautenschläger que afirmou 
que a comunidade seria ouvida 
pelo poder público para a defi-
nição dos serviços a serem ins-
talados no local. 

Leia mais na página 3
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Obras na Rua Porto Seguro preocupam comunidade local

Obras de drenagem na bacia do Córrego 
Paciência iniciam nova etapa em julho
As obras de drenagem do 

Córrego Paciência entram em 
nova fase a partir de julho. De 
acordo com a Secretaria de 
Infraestrutura e Obras (SIURB) 
no próximo mês começam os tra-
balhos para a canalização do tre-
cho entre a Avenida Jardim Japão 
e Rua Flávia. O trecho tem 300 
metros de extensão e deve estar 
concluído até o final deste ano.

Além disso, está prevista a 
construção de um piscinão com 
capacidade para armazenar 
115 mil m³ de água na própria 
Avenida Jardim Japão. Essas 
obras têm início previsto para 
agosto e término em 18 meses. 
Anunciada em 2013 na gestão 
anterior, as obras de canaliza-
ção do Córrego Paciência só ti-
veram início em 2018. Seu pri-
meiro trecho, localizado entre o 
Rio Cabuçu e a Rodovia Fernão 
Dias começou em agosto do ano 
passado sendo entregue em fe-
vereiro último.

Contando com recursos fe-
derais provenientes do PAC - 
Plano de Aceleração do Cres ci-
mento, o valor do contrato é de 
R$ 139 milhões, de acordo com 
a SIURB. A expectativa é de 

que quando concluída, essa obra 
contenha  enchentes e alaga-
mentos em toda a região. Ainda 
de acordo com a SIURB, em todo 
o seu trajeto, as obras preveem 
a desapropriação de 462 imóveis 
ao longo do Córrego Paciência, 
entre as ruas: Paulo Avelar e 
Aperibé e do Córrego Maria 
Paula, entre a Rua Ataliba Viei-
ra e Avenida Ede.

A orientação é de que os 

munícipes que receberem noti-
ficações da Prefeitura, autori-
zem o acesso dos peritos para 
avaliação do valor a ser pago 
pelos imóveis. A Siurb orienta 
que, em caso de dúvidas quan-
to ao processo, os proprietários 
devem entrar em contato com 
o Núcleo de Desapropriação da 
Secretaria de Infraestrutura 
Urbana (NDAP/SIURB) no te-
lefone 3337-9881.
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Canalização do Córrego Paciência segue com previsão de desapropriações

Secretaria da Saúde de São Paulo 
intensifica as campanhas de vacinação 

da Febre Amarela e da Gripe 
Na última segunda-feira 

(10), a Secretaria da Saúde de 
São Paulo iniciou a campanha de 
vacinação contra Febre Amarela 
em todo o estado de São Paulo. 
A estratégia do governo é au-
mentar a cobertura vacinal, que 
atualmente é de 71,6%. A cam-
panha que começou no dia 10 de 
junho tem previsão de término 
no dia 12 de julho, sendo que em 
29 de junho acontecerá o “Dia 
D” de vacinação, quando os pos-
tos funcionarão também sábado, 
das 8 às 17 horas.

Também nas escolas da ca-
pital, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de São Paulo, 
em conjunto com a Secretaria 
Municipal da Educação (SME), 
intensificam ação de vacina-
ção contra Influenza para alu-
nos do ensino público e priva-
do da capital com até 6 anos de 

idade. A SMS decidiu adotar a 
ação como forma de elevar a 
cobertura vacinal dessa faixa 

etária que está entre os grupos 
prioritários.

Leia mais na página 2
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A meta é imunizar 2,9 milhões de pessoas até o dia 12 de julho, data 
prevista para o término da campanha, e o dia “D” será no dia 29 de junho

Vacinação

Evento para Adoção de Animais
acontece neste sábado na ZN

A Prefeitura de São Paulo 
promove neste sábado (15), o 
evento “Adota SP” no qual 255 
animais abandonados estarão 
disponíveis para adoção.  Para 
adotar os animais é necessá-
rio ser maior de 18 anos, apre-
sentar RG, CPF, comprovante 
de residência e pagar uma taxa 
de R$ 25,20. Lembrando que 

todos os animais da COSAP já 
estão castrados, vacinados, mi-
crochipados, vermifugados e 
com o Registro Geral do Animal 
(RGA).

Durante o evento serão re-
alizadas atividades como: ten-
das com serviços de orientações, 
curiosidades, estúdio fotográ-
fico, apresentações de teatro, 

“casamento animal” e apresen-
tação do Canil da Guarda Civil 
Metropolitana na abertura da 
programação. 

O “Adota SP” acontece das 10 
às 17 horas, o evento acontece na 
sede da Coordenadoria de Saúde 
e Proteção ao Animal Doméstico 
(COSAP), situada na Rua Santa 
Eulália, 86 em Santana.
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