
Página 4 - São Paulo, 20 de dezembro de 2019

Retrospetiva 2019 • Retrospetiva 2019 • Retrospetiva 2019 • Retrospetiva 2019
Janeiro 

Na primeira edição do ano des-
tacamos a inclusão da Avenida 
Tiradentes entre os pontos que  re-
ceberam os blocos carnavalescos de 
São Paulo e gerou a organização de 
um abaixo-assinado contra essa me-
dida por representantes da comuni-
dade da região da Ponte Pequena. 

Houve destaque para uma rein-
tegração de posse em uma proprie-
dade particular no bairro Jardim 
Cachoeira, no km 79/80 da Rodovia 
Fernão Dias. O terreno foi invadido 
no dia 24 de março de 2014 e mais 
de 400 famílias estavam morando 
tiveram um prazo para sair, as que 
permaneceram no local saíram no 
dia da reintegração.

Há um canteiro central cheio 
de árvores frutíferas e também ár-
vores como pau-brasil e paineiras 
na Avenida Braz Leme. O mora-
dor Silvio Carlos plantou árvores 
na década de 80, e desde então ele 
não parou de plantar. Em março 
de 1984 foi plantada a primeira ár-
vore um abacateiro, e desde então 
ele começou a plantar mais árvo-
res frutíferas como pés de: amoras, 
ameixas, abacates, bananas, goia-
bas, jacas, jatobá, pitangas, uvas 
japonesas e mangas, hoje são cen-
tenas de árvores.

Fevereiro 

Em fevereiro os Moradores do 
Conjunto Habitacional Cingapura 
tiveram grande susto na noite da 
segunda-feira (4) com a abertu-
ra de uma cratera de aproximada-
mente 30 metros entre dois prédios 
do condomínio. O buraco engoliu 
quatro carros e parte do concreto 
das garagens e ainda apresentava 
aparente perigo devido ao núme-
ro de rachaduras no solo. A Defesa 
Civil isolou o local, porém garantiu 
que não havia riscos para os apar-
tamentos, não havendo a necessi-
dade de desalojar esses moradores. 

Na Avenida Imirim, que liga 
a região do Chora Menino até a 
Cachoeirinha, é uma das mais im-
portantes interligação entre bair-
ros da Zona Norte. Dividida em sua 
extensão entre as Subprefeituras 
Santana/Tucuruvi e Casa Verde/
Cachoeirinha, há muitos pontos 
mal conservados, com buracos e 
depressões na pista. 

Março

A Grêmio Recreativo e Cul tural 
Escola de Samba Mancha Verde foi 
a grande campeã do Carnaval de 
São Paulo conquistou a nota de 
270 pontos. A escola conquistou 
seu primeiro título com o enredo 
“Oxalá, Salve a Princesa! A Saga 
de uma Guerreira Negra”, discu-
tiu escravidão, direitos de negros 
e mulheres e intolerância religio-
sa no Anhembi. A Escola contou a 
história de Aqualtune uma prince-
sa negra, filha de Mani-Kongo rei 
do Congo, que ao ser trazida para o 
Brasil foi escravizada. A Dragões da 
Real foi vice-campeã do Carnaval 
2019, a Vai-Vai a maior campeã do 
Carnaval de São Paulo, com 15 títu-
los conquistados e a Acadêmicos do 
Tucuruvi foram rebaixadas.

A Avenida Coronel Sezefredo 
Fagun des, foi destaque neste ano, 
uma das importantes vias de liga-
ção entre bairros da Zona Norte, 
tem uma grande quantidade de 
buracos e depressões na pista.

Há três anos foi construída a 
Estação de Conexão de Ônibus do 
Tremembé e desde então não está 
funcionando. Essa estação está 
em licitação para início das ope-
rações e seria para fazer transfe-
rência de passageiros que vêm das 
regiões mais afastadas da Zona 
Norte, como Jardim Cachoeira, 
Fontalis entre outros, para ônibus 
que seguiam viagem para Santana 
ou outras regiões. Porém, desde o 
fim de sua construção a Estação 
de Conexão do Tremembé vem 
sendo utilizada como estaciona-
mento. O terminal está localiza-
do na Rua Sena e tem continua-
ção na Avenida Virgília Rodrigues 
Alves de Carvalho Pinto.

Abril

No mês de abril os moradores 
reclamam sobre a falta de sinaliza-
ção, semáforo, placas e entre outros 
problemas na Rua do Tramway. 
A Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) atende a solicitação 
e esclarece que a rua já possui fai-
xas de pedestres, legenda PARE e 
dupla amarela no cruzamento com 
Rua Natalino Righeto e uma rotató-
ria junto à Rua Barudene, canaliza-
ção e legenda PARE no cruzamen-
to com a Rua Lagoa Verde, dupla 
amarela e faixa de pedestres junto à 
Avenida Luiz Dumont Villares. 

O Trecho Norte do Rodoanel 
permanece desde dezembro do 
ano passado com grande parte de 

suas obras paralisadas, o que pra-
ticamente impossibilita sua con-
clusão para este ano como estava 
previsto. A Dersa, empresa esta-
tal responsável pelas obras, deci-
diu rescindir os contratos de me-

tade dos lotes após uma série de 
denúncias de fraude e superfa-
turamento. Os três últimos lotes 
continuam em andamento. Ainda 
não foi confirmada uma data pro-
vável para a conclusão das obras. 

As obras de canalização do 
Córrego Paciência continuam ago-
ra em seu Trecho 4 que compreen-
de a área da Praça Santa Constança 
até a Avenida Jardim Japão. O pro-
jeto de Canalização do Córrego 
Paciência está dividido em trechos, 
sendo que o primeiro, engloba a 
área do Rio Cabuçu até a Rodovia 
Fernão Dias.

Maio 

Em maio, os donos da banca de 
jornal localizada no Tucuruvi cons-
truíram um bicicletário gratui-
to para a comunidade, na Avenida 
Dr. Antonio Maria de Laet, 145. A 
praça foi revitalizada, mas esta-
va acontecendo furtos no local, já 
que é um bicicletário público e não 
há fiscalização.  A subprefeitura e a 
banca têm um “Termo de coopera-
ção”, um termo de adoção de praça 
como acontece no restante da cida-
de, quando uma iniciativa privada 
toma conta de uma praça. 

Uma das principais necessida-
des da região administrada pela 
Subprefeitura Jaçanã/Tremembé 
são Ecopontos fixos. A região ad-
ministrada pela Subprefeitura 
Jaçanã/Tre membé ainda não dis-
põe de um endereço fixo para a ins-
talação de um Ecoponto. A boa no-
tícia é que a Subprefeitura já tem 
um terreno, localizado na Avenida 
Paulo Lincoln do Valle Pontin, 550, 
definido para ser transformado em 
Ecoponto. 

O terreno municipal na Rua 
Porto Seguro, região da Ponte 
Pequena, está em obras desde as 
últimas semanas. Sem nenhu-
ma explicação clara sobre o que 
está implantado no local, em outu-
bro do ano passado os moradores 
da região souberam dos planos da 
Prefeitura em transferir para esse 
terreno alguns serviços assisten-
ciais voltados para os dependentes 
químicos que circulam na região 
conhecida como Cracolândia. 

Junho

No mês de junho publicamos a 
nota com o título: “Tucuruvi: fal-
ta zeladoria na pista de acessibi-
lidade para deficientes visuais”, 
em matéria que abordava sobre 
a falta de manutenção nas faixas 
de acessibilidade do Terminal 3 

do Tucuruvi. Na ocasião, a Sub-
prefeitura Santana/Tucuruvi in-
formou que iria cobrar o Metrô 
para a devida manutenção. Há 
outros pontos que precisam de re-
paros, como na Rua Viri, travessa 
entre a Avenida General Ataliba 
Leonel e a Avenida Luiz Dumont 
Villares, 542, onde as rampas 
de acessibilidade encontram- se 
danificadas.

Iniciadas em 2013, as obras do 
polêmico Trecho Norte do Rodoanel 
continuam paralisadas, e sem previ-
são de serem retomadas. Uma das 
obras mais importantes, em anda-
mento na Zona Norte está nas inter-
venções para o combate às enchen-
tes na bacia do Córrego Tremembé. 
Em discussão há décadas, a cana-
lização, finalmente começou a ser 
executada em 2015 e já foi concluída 
nos trechos entre as ruas: Imbiras 
e Casuarinas e entre a Avenida 
Coronel Sezefredo Fa gun des e a Rua 
Rodolfo Cavinato, totalizando 700 
metros. A execução é da Secreta-
ria Municipal de In fraestrutura 
Urbana e Obras (SIURB) e acom-

panhada pela Sub prefeitura Jaçanã/
Tre membé. Quan do concluído, o 
piscinão terá ca pacidade para arma-
zenar 18 mil m³ de água e irá ajudar 
no combate às cheias nas áreas bai-
xas no entorno da região.

Foi destacado também a ma-
téria “Justiça Federal determina 
saída do Aeroclube de São Paulo 
do Campo de Marte”, informan-
do sobre a decisão da juíza Denise 
Aparecida Avelar que determinou 
a reintegração de posse da área, 
em favor da Infraero. Na ocasião, 
o Aeroclube teria 15 dias para de-
socupar o local, mesmo sem ter um 

novo lugar para desenvolver suas 
atividades. Desde então, a atual 
diretoria do Aeroclube atuou para 
entrar em acordo com a Infraero, 
que possibilitou a sua permanência 
na área do Campo de Marte por um 
período de 90 dias, mediante paga-
mento de aluguel. Após esse perí-
odo, uma nova licitação será reali-
zada para definir a utilização desse 
espaço, assim como do bar e res-

taurante que continua funcionan-
do no local. Além de depender do 
resultado da licitação para definir 
se permanece ou não no Campo 
de Marte, Pereira explicou que o 
Aeroclube ficou cerca de um mês 
sem funcionar, o que prejudicou fi-
nanceiramente a instituição. No 
momento, segue com as atividades 
normais com aproximadamente 
150 alunos, apesar de ter tido sua 
área reduzida. 

Julho

A primeira edição do mês de 
julho destacou as dúvidas e con-
testações de moradores do entorno 
do Córrego Paciência já notificados 
sobre as desapropriações. Diante 
do andamento do projeto de cana-
lização, aguardado na região há 

décadas, moradores prestes a ser 
desapropriados se organizam para 
garantir seus direitos e possivel-
mente preservar seus imóveis.

Na região da Avenida Braz 
Leme, moradores do bairro Vila 
Bianca chamam a atenção para a 
falta de alternativas para ir e vir 
aos domingos pela manhã, quan-
do trecho da avenida é interdita-
do para corridas e eventos esporti-
vos. Em Roma, o Vaticano anuncia 
a canonização de Irmã Dulce. 

No terminal de ônibus Tucu-
ruvi, manutenção da pista de 
acessibilidade para Deficientes 
Visuais é concluída. Em sua reu-
nião mensal, a Associação Amigos 
do Mirante do Jd. São Paulo rece-
be lideranças da Zona Norte da re-
gião da Armênia para falar do mo-
vimento contra a instalação de 
serviços voltados para dependen-
tes químicos na Rua Porto Seguro, 
efetivada pela Prefeitura apesar 
das manifestações populares.

Dom Sérgio de Deus Borges, 
que atuava como Bispo Auxiliar 
e Vigário Episcopal da Região de 
Santana é nomeado Bispo de Foz 
do Iguaçu. 

Santana comemora 237 anos 
de história. O Metrô publica avi-
so de licitação para retomada das 
obras da Linha 6-Laranja.

Agosto

Promessa no esporte, atleta 
paraolímpica moradora da Zona 
Norte, tenta vaga para Tokio 2020. 
O bairro Vila Nova Cachoeirinha 
comemora 86 anos com festa e 
ação popular. Comércio tem ex-
pectativa de aumento das vendas 
em 4% com a proximidade do Dia 
dos Pais. O Horto Florestal recebe 
o evento Festa das Árvores.

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) anuncia a obrigatorieda-
de do cadastro biométrico para 
eleitores com mais de 70 anos. O 
Ministério da Saúde não fornece 
vacina contra Raiva Animal. Após 
publicação feita pela A Gazeta 
da Zona Norte, placa na Avenida 
Cruzeiro do Sul pichada há pelo 
menos três anos é finalmente re-
novada. O bairro Jardim Brasil 
comemora 106 anos.

Em Santana, destacamos tre-
cho inicial da Rua Dr. Olavo Egí-
dio, onde ainda não há iluminação 
nos postes.

No Parque Peruche, projeto so-
cial Nove Futsal Feminino busca 
novas jogadoras para compor time. 
O bairro Freguesia do Ó comemo-
ra 439 anos. O Conselho Gestor do 
Complexo Hospitalar do Mandaqui 
ganha na Justiça o direito de re-
tomar suas atividades. No bair-
ro Vila Albertina, a Fundação Gol 

de Letra comemora 20 anos de ati-
vidades. Na última edição do mês, 
destacamos a deterioração das 
obras do Rodoanel Norte, sem pre-
visão de retomada.

Setembro

O mês de setembro começa 
com o 107º aniversário do bairro 
Vila Guilherme. Neste ano, a au-
sência do Festival Revelando São 
Paulo que se repetiu por várias 
edições no Parque Vila Guilherme 
Trote foi lamentada pelos mo-
radores da Região e Zona Norte 
em geral. A Zona Norte rece-
beu ainda o Desfile Cívico da 
Independência no Sam bódromo 
e o Santuário Nossa Senhora da 

Salette rea lizou o mês de celebra-
ções e festividades pelo dia de sua 
padroeira. De acordo com levan-
tamento da Prefeitura, a Zona 
Norte foi também citada como a 
região com maior número de ca-
sos de Sarampo.

No bairro Imirim, o Colégio 
Conso lata resgatou a tradição das 
fanfarras em seu Desfile Cívico, 
com grande participação popular. 
Já a Associação Comercial de São 
Paulo Distrital Norte recebeu em 
sua reunião ordinária a superin-
tendente da CET para abordar as 
ciclofaixas na região.

O bairro Jaçanã comemo-
rou seu 149º aniversário com vá-
rias ações de zeladoria. O Horto 
Florestal recebeu o Festival do 
Morango. Na Parada Inglesa, des-
tacamos praticamente ausência 
de calçadas na Rua Inglesa, im-

portante acesso ao Metrô. Já no 
Parque Mandaqui, o destaque fo-
ram os reparos na Rua General 
José de Almeida Botelho. Em Vila 
Maria, moradores alertam para a 
necessidade de recapeamento da 
Rua Araritaguaba e o Centro de 
Referência do Idoso promove a 
Semana do Idoso 2019 com uma 
programação diversificada.

No dia 18 de setembro, lem-
bramos o aniversário de uma im-
portante personalidade da Zona 
Norte, professor Leonardo Pla-
cucci, pioneiro no Ensino Su-
perior na região. Vila Sabrina co-
memorou 63 anos na expectativa 
de receber em breve um novo con-
junto habitacional. Na região do 
Conjunto dos Bancários, substi-
tuição da linha 1757/10 que em 
geral atende a grande número de 
idosos mobilizou os moradores.

Encerrando as edições do mês 
de setembro, destacamos o 99º 
aniversário do bairro do Limão e 
a revitalização do canteiro central 
da Avenida Ataliba Leonel. Na re-
gião de Vila Bianca, abordamos 
a questão levantada por morado-
res, que em geral ficam impedi-

dos de sair de carro aos domingos 
pela manhã devido às corridas na 
Avenida Braz Leme.

Outubro

O bairro Mandaqui comemora 
131 anos  como um dos bairros mais 
procurados da Zona Norte para mo-
rar. A retirada de circulação da li-
nha 1757/1 aos sábados na região 
do Conjunto dos Bancários. Com a 
proximidade do Dia das Crianças, 
comércio aposta na expectativa de 
alta de aumento de 4% nas ven-
das. A Associação Comercial de São 
Paulo Norte recebe a visita oficial 
do presidente Alfredo Cotait.

Em Santana, a revitalização 
da Praça Margarida A. Gimenez 

em parceria com a iniciativa é o 
grande destaque. Jardim Japão 
comemora 81 anos e Vila Me-
deiros, 107 anos de história. Hor-
to Florestal recebe cami nhada 
histórica pelo Dia das Crian-
ças. No Vaticano, Irmã Dulce é 
ca nonizada.

Tucuruvi comemora 116 anos 
na expectativa de transformações. 
Lauzane Paulista comemora 95 
anos. O Par que Novo Mundo co-
memora 81 anos. No Conjunto dos 
Bancários a linha 1757/10 volta a 
circular aos sábados após mobili-
zação. Na área da Educação, desta-
camos o trabalho do Polo Cultural 
Educação e Arte que trouxe consa-
grados artistas para apresentações 
no CEU Jaçanã. Na área da saúde. 
o destaque foi a abertura da UBS 
Jova Rural e as novas instalações 
da UBS Jardim Fontalis.

Novembro

Com a chegada do Feriado de 
Finados, destacamos a situação dos 
cemitérios da região e o processo de 
concessão à iniciativa privada como 
alternativa para sua manutenção. 
Em Santana, abordamos a ilumi-
nação precária do trecho inicial da 
Rua Dr. Olavo Egídio e o anúncio 
do fechamento do Pronto Socorro 
Adulto no Hospital do Mandaqui.

O bairro Tremembé comemo-
ra 129 anos e o mercado imobi-
liário comemora os resultados 
positivos para 2019. Em Vila Gui-
lherme, moradores reclamam de 
barulho extremo durante even-
to do setor automotivo em pleno 
domingo. A Secretaria de Estado 
de Transportes Metropolitanos 
anuncia a possiblidade de retoma-
da da Linha 6-Laranja do Metrô 
para 2020. Em Santana, a novida-
de fica por conta das novas instala-
ções do Cartório de Santana, ago-
ra instalado no Shopping Santana, 
com entrada pela Rua Voluntários 
da Pátria, 2.182. O expressivo au-
mento da população em situação de 
rua, tanto nas áreas centrais, quan-
to nos bairros foi o destaque da nos-
sa edição de 22/11. O Parque Edu 
Chaves comemora 95 anos.

Dezembro

No terminal de ônibus San tana, 
antigos telefones públicos quebrados 
e sem utilização permanecem ape-
nas ocupando espaço utilizado pelos 
pedestres. A Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes tem sua rotina alterada 
devido à grande ação de reintegração 
de posse. No Parque Edu Chaves, o 
Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência reúne diferentes asso-
ciações em evento na Biblioteca In-
fantojuvenil José Mauro de Vas-
concelos. No CEU Jaçanã, o Polo 
Cultural Educação e Arte encerra as 
atividades do ano com apresentação 
do projeto Palco, no qual alunos tor-
nam-se atores e toda a comunidade 
tem a oportunidade de assistir à um 
espetáculo teatral.

No entorno das obras paralisa-
das do Rodoanel, as ocupações irre-
gulares continuam aumentando e 
expectativa de retomada das obras 
só será conhecida após conclusão 
do estudo do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas esperadas para janei-
ro de 2020. No Parque Mandaqui, 
a boa notícia é a revitalização do 
Centro Esportivo Mandaqui.

Em nossa última edição de 
2019, destacamos a expectativa de 
inauguração do Hospital Municipal 
da Brasilândia para 2020.

A sinalização nas proximidades da Escola Estadual 
Professora Philomena Baylão na altura 

do número 14.666 é precária
Linha 6-Laranja, que ligará Brasilândia à estação 

São Joaquim, pode ser retomada em 2020

O bairro do Jaçanã ainda não dispõe de Ecoponto, 
fixo, a Subprefeitura já tem um terreno, localizado na 

Avenida Paulo Lincoln do Valle Pontin, 550
Obras paradas do Rodoanel Norte 

continuam trazendo problemas sociais
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No Córrego Cabuçu há mato alto e a calçada à beira do rio está danificada
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Desfile de fanfarra na Avenida Imirim
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As obras do Trecho Norte do Rodoanel continuam 
paralisadas, e sem previsão de serem retomadas
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Placa indicativa da Avenida Cruzeiro do Sul 
é renovada após três anos de solicitações
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Houve reintegração de posse em 
uma propriedade particular 
no bairro Jardim Cachoeira
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Praça Margarida A. Gimezes é revitalizada com parceria da iniciativa privada
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Obras nas intervenções para o combate às enchentes na bacia do Córrego Tremembé
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Santana comemora 237 anos como referência da ZN
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