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ÓCULOS EM

Córrego Apareíba tem trechos em 
obras para recuperação das margens

O Córrego Apareíba, na Ave
nida Nadir Dias de Figuei redo 
em Vila Maria, tem dois trechos 
em obras para a recuperação de 
suas margens. De acordo com 
a Secretaria de Infraestrutura 
Urbana e Obras (SIURB) trata
se de duas obras emergenciais. 
O primeiro trecho que envol
ve 350 metros lineares entre as 
ruas: Quirino e Nova Hamburgo 
foi iniciado em setembro de 
2019, e tem previsão de término 

até o final de março. Já o segun
do trecho tem 700 metros line
ares, foi iniciado em 20 de fe
vereiro último, com prazo para 
conclusão de 180 dias. 

Constantemente o Córrego 
Apareíba apresenta problemas 
com danos em suas margens, 
provocadas, principalmente em 
períodos de chuvas intensas 
como o ocorrido em 10 de feve
reiro último. Em dezembro de 
2015, um trecho de sua margem 

cedeu devido a fortes chuvas que 
ocorreram, porém as obras de 
recuperação foram concluídas 
em julho de 2017. 

De acordo com a Siurb, as 
obras em andamento correspon
dem a medidas emergenciais, 
devido a desabamentos ocorri
dos em setembro do ano passado 
e fevereiro deste ano, ambos em 
episódios de chuvas intensas.

Outra grande preocupa
ção de moradores da região é 

com a limpeza e manutenção 
do Córrego Apareíba. No iní
cio do ano, houve muitos rela
tos de acúmulo de lixo e mato 
alto, que provocou problemas 
como mau cheiro e proliferação 
de insetos. De acordo com a pro
gramação da Subprefeitura Vila 
Maria/Vila Guilherme, devido às 
obras em andamento no local, o 
trabalho de limpeza manual do 
Córrego Apareíba acontece num 
intervalo médio de 20 dias.
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Obras nas margens do Córrego Apareíba seguem até o final de agosto
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Dia Internacional da 
Mulher marca a trajetória 

das lutas feministas

A origem do Dia Interna
cional da Mulher surgiu a partir 
de um incêndio em uma fábri
ca têxtil de Nova York em 1911, 
quando cerca de 130 operárias 
morreram carbonizadas. O fato 
dramático ocorreu no dia 25 de 
março daquele ano e marcou a 
trajetória das lutas feministas 
ao longo do século 20.

No ano de 1945, a Orga nização 
das Nações Unidas (ONU), assi
nou o primeiro acordo interna
cional que afirmava princípios de 
igualdade entre homens e mulhe
res. Quinze anos depois, em 1960, 
o movimento feminista ganhou 
corpo e, em 1975 comemorouse, 
oficialmente o Ano Internacional 
da Mulher. Em 1977, o “8 de mar
ço” foi reconhecido, oficialmente 
pelas Nações Unidas.

Apesar de ter sido oficiali
zada há pouco mais de 40 anos, 
a data comemora a luta da mu
lher e sua busca por igualdade 
com o homem, na sociedade e 
em seu desenvolvimento inte
gral como pessoa. 

Muitas evoluções do papel 
da mulher na sociedade foram, 
de fato, alcançadas no século 20. 
Desde o direito ao voto e seu es
paço no mercado de trabalho, 
até praticamente em  todas as 

áreas de atuação. Porém, atual
mente, em pleno ano 2020, a so
ciedade precisa garantir o di
reito à segurança e à vida das 
mulheres diante das altas taxas 
de feminicídios, que crescem em 
muitos países.

O Brasil, infelizmente está 
entre os países com os maiores 
índices de feminicídios no plane
ta. Considerada a quinta maior 
do mundo, a taxa de feminicí
dios no Brasil é de 4,8 para 100 
mil mulheres, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). De acordo com Dados 
do Atlas da Violência de 2019, 
a morte violenta intencional de 
mulheres no ambiente domésti
co cresceu 17% em cinco anos. 

Os dados alarmantes mos
tram o tamanho do desafio da so
ciedade com relação à condição 
da mulher a ser enfrentado nos 
próximos anos. Para Rosmary 
Corrêa, do Conselho Estadual da 
Condição Feminina, é necessário 
identificar onde todos os siste
mas de proteção à mulher estão 
falhando. “Sempre defendo que 
temos muito a comemorar no 
Dia Internacional das Mulheres. 
Mas, diante desses números, não 
há como celebrar”, afirmou. 

Leia mais na página 7
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No século 20, mulheres marcharam diversas vezes por igualdade de direitos

Governo de São Paulo marca audiência 
pública para retomada de obras do Rodoanel

A Secretaria Estadual de 
Logística e Transportes, por in
termédio do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
marcou audiência pública para 
apresentar projeto de retoma
da de obras de implantação 
do Trecho Norte do Rodoanel 
Mario Covas. A audiência será 
nesta segundafeira 9 de mar
ço, às 15 horas, no auditório 
do Instituto de Engenharia, na 
Avenida Dante Pazzanese, 120, 
na Vila Mariana, em São Paulo, 
conforme publicação de 18 de 
fevereiro do Diário Oficial do 
Estado.

O Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) foi contrata
do pela SLT em junho de 2019, 
para a realização de um estu
do sobre as obras do Rodoanel 
Trecho Norte. Os apontamen
tos do laudo, que já foi entregue 
à Secretaria, serão anexados em 
sua totalidade no novo edital de 
licitação da obra, garantindo 
que os trabalhos necessários se
jam feitos para que o Rodoanel 
seja entregue com toda a segu
rança aos usuários.
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Rodoanel Trecho Norte, próximo à Rodovia Fernão Dias

Projeto de implantação do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas  
será apresentado no dia 9 de março pela Secretaria Estadual  

de Logística e Transportes Móvel no Jardim Cachoeira

Arquivo Público do Estado de São Paulo 
celebra 128 anos com programação especial

O Arquivo Público do Es
tado de São Paulo (APESP) co
memora 128 anos nesta ter
çafeira (10). Para comemorar 
a data, oferece uma programa
ção diferenciada. As comemora
ções começam nesta terçafei
ra, com o Seminário “Marilena 
Leite Paes: construtora da Ar
quivologia”, a partir das 14 ho
ras, com entrada gratuita. O 
evento é uma homenagem à me
mória de Marilena Leite Paes, 
referência da área arquivística 
brasileira. 

A programação continua 
no dia 14/3, quando o Arquivo 
Público abre, excepcionalmen
te e oferece aos cidadãos alguns 
dos serviços normalmente real
ziados apenas nos dias de sema
na. O evento “Arquivo Aberto” 
acontece das 9 às 17 horas e dis
ponibilizará setores de consul
ta ao acervo (Acervo Textual, 
Biblioteca e Hemeroteca, Carto
gráfico e Iconográfico), atendi
mentos para pesquisa e emis
são de certidões de imigração, 
um dos serviços mais buscados 
pelo público da instituição, além 

de consulta preliminar ao fundo 
DEOPS. 

Haverá ainda visitas moni
toradas agendadas aos setores 
do APESP como: Conservação, 
Acervo Permanente e à exposi
ção “Registros Arquivísticos da 
Função Saúde”. 

Palestras sobre “Como con
servar documentos pessoais” 

e “Gestão Documental Des
com plicada” com os técnicos 
do Arquivo também fazem par
te da programação. O Arquivo 
Público do Estado de São Paulo 
fica na Rua Voluntários da Pá
tria, 596, tel.: (11) 28684500. 
Informações e inscrições: http://
www.arquivoestado.sp.gov.br/
seminario_128anos_apesp/
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Arquivo Público do Estado de São Paulo fica na Zona Norte
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