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ÓCULOS EM

Vila Maria comemora 103 anos com 
programação na Praça Santo Eduardo

O bairro Vila Maria com-
pleta, oficialmente nesta sex-
ta-feira (17), 103 anos de histó-
ria. Para comemorar a data, a 
Subprefeitura Vila Maria/Vila 
Guilherme promove uma sé-
rie de atrações neste sábado, na 
Praça Santo Eduardo com atra-
ções culturais, homenagens, ato 
ecumênico e apresentação da 
escola de Samba Unidos de Vila 
Maria.

Sua origem está ligada ao 
desmembramento de uma gran-
de propriedade de Eduardo 
Cotching, nome bastante pre-
sente nas principais vias do 
bairro. De acordo com dados do 
IBGE de 2010, Vila Maria ocu-
pa uma área de 11,80km² e tem 
uma população estimada em 
113.463 habitantes. Para este 
ano, com a expectativa da rea-
lização de um novo senso, esses 
números devem ser atualizados.

Reconhecido como um dos 
bairros mais tradicionais da ci-
dade, Vila Maria conta com áre-
as predominantemente residen-
ciais e valorização imobiliária, 
assim como áreas onde se con-
centram  empresas de transpor-
te devido à proximidade com a 

Marginal Tietê. Além de ampla 
rede de comércio e serviços, o 
bairro conta com conhecidos es-
tabelecimentos de ensino como: 
universidades e pontos históri-
cos como a Igreja da Candelária.

Para comemorar a data, a 
Subprefeitura Vila Maria/Vila 

Guilherme promove neste sá-
bado uma programação diversi-
ficada na Praça Santo Eduardo 
que contará com  a apresenta-
ção da Escola de Samba Unidos 
de Vila Maria. Para este ano, en-
tre as melhorias esperadas está 
o recapeamento de vias, entre 

elas a Rua Araritaguaba, bas-
tante utilizada no trânsito local.

Outra demanda atual do 
bairro, comum a outras regiões 
da cidade é o combate ao apare-
cimento de escorpiões que, em 
geral aumenta nessa época do 
ano. A orientação para quem 

tiver esse problema em sua re-
sidência é registrar no site da 
Prefeitura, pelo 156 ou procurar 
diretamente a Subprefeitura 
da sua região. De acordo com 
a Subprefeitura Vila Maria/
Vila Guilherme, o combate en-
volve diferentes órgãos e ações 

como: limpeza de bueiros, corte 
de mato e coleta dos animais en-
contrados, realizada pela equipe 
de Uvis.

Confira na página 7 a pro-
gramação de aniversário que 
acontece neste sábado (18), na 
Praça Santo Eduardo.
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Avenida Guilherme Cotching reúne grande parte do comércio, serviços, restaurantes e bares da regiãoParóquia Nossa Senhora da Candelária é uma das principais referências do bairro
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Trecho do canteiro central da Avenida 
Braz Leme recebe obras de revitalização

Considerada uma das mais 
belas avenidas da cidade e uma 
das mais procuradas da Zona 
Norte para a prática de espor-
te e lazer, a Avenida Braz Leme 
vem recebendo obras de revita-
lização e trecho de seu canteiro. 
Ligando a região de Santana à 
Ponte da Casa Verde, a Avenida  
Braz Leme tem seu canteiro 
quase todo arborizado, com di-
versos pontos de equipamen-
tos de ginástica, bancos e jar-
dim que muitas vezes é cuidado 
pelos próprios moradores do 
entorno.

Na altura do número 2100, 
uma placa traz as princi-
pais informações da interven-
ção. Com um custo total de R$ 
27.476,90, a obra não exige lici-
tação e é realizada pela empresa 
Dias Arquite tura e Construção 
Eireli. A data de início anuncia-
da: 16/12 com previsão de entre-
ga em 30 dias, ou seja, na últi-
ma semana.

Moradora da região há cer-
ca de 20 anos, Tânia Benevente  
utiliza o canteiro para caminha-
das e observou as obras de cal-
çamento no último mês. Porém, 
sente falta de mais espaços de 
serviços como mobiliários urba-
nos, bancos em toda sua exten-
são. “Seria uma forma de apro-
veitarmos ainda mais o espaço”. 

Outro morador da região, 
José Osmar, conta que sem-
pre utilizou os aparelhos de gi-
nástica disponíveis tanto na 

altura do número 2.100 quan-
to mais adiante, na altura do 
1.200 e considera que os equi-
pamentos sempre estiveram em 
boas condições. Segundo ele, o 
que precisava de manutenção 

era realmente o piso. “Alguns 
trechos da pista precisavam de 
conservação, estavam com des-
níveis e faltando pisos, quan-
do chovia formavam alagamen-
tos dificultando a caminhada”, 

relatou o usuário.
De qualquer forma, esse é 

um dos espaços mais frequen-
tados da Zona Norte e por isso, 
sua boa conservação é muito co-
brada pela população.
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Canteiro central da Avenida Braz Leme recebe obras de calçamento
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