
Cada vez mais em desuso, a 
partir da popularização dos celu-
lares, os telefones públicos con-
tinuam nas ruas, muitas vezes 
quebrados e apenas ocupando es-
paço. Outro problema que chama 
a atenção, principalmente dos pe-
destres são os postes danificados, 
com fiação aparente e muitas ve-
zes próximos a locais com grande 
concentração de pessoas como os 
pontos de ônibus.

Um exemplo dessa situa-
ção está no terminal de ônibus 
Santana e seu entorno. Na cober-
ta do terminal, onde os passagei-
ros formam filas para aguardar 
os ônibus, os telefones públicos, 
a maioria em desuso e quebra-
dos, permanecem ocupando es-
paço. Nas calçadas do entorno, 
há ainda postes com fiação apa-
rente que trazem sensação de 
insegurança.

Em todo o Estado de São 

Paulo estima-se que haja 180 mil 
orelhões, dos quais 40 mil estão 
na Capital. Sua utilização caiu 
tanto que, de acordo com a opera-
dora que atua em São Paulo, sua 
média de uso é de uma vez a cada 
três dias, sendo que mais da me-
tade dos aparelhos não registra 
nenhuma utilização. 

Em 20 de dezembro do ano 
passado, o Governo Federal pu-
blicou um plano geral das metas 
de universalização do serviço te-
lefônico fixo. Entre as medidas, o 
decreto 9.619 desobrigou as ope-
radoras de instalar novos tele-
fones públicos. Em contraparti-
da, as empresas devem viabilizar 
a oferta de conexão à Internet 
através da tecnologia 4G em todo 
território até 21 de dezembro de 
2023. 

Quase um ano depois, muito 
pouco mudou nas ruas. No ter-
minal Santana, por exemplo, os 

orelhões permanecem, inclusi-
ve em áreas onde os passageiros 
aguardam pelos ônibus, ocupan-
do um espaço importante no ho-
rário de pico. 

Apesar de bem menos utiliza-
dos, os telefones públicos são  ne-
cessários e podem ser solicitados, 
assim como o seu reparo pelo nú-
mero 10315. Já no caso dos postes 
mal conservados, a responsabili-
dade é da Enel. De acordo com o 
leitor Alfredo Amaral dos Santos, 
essa situa ção no terminal de ôni-
bus San ta na vem sendo destaca-
da desde 2015, nas redes sociais e 
veículos de imprensa, porém ain-
da não houve melhorias.

De acordo com a operadora 
responsável pelos telefones pú-
blicos em São Paulo, a empresa 
mantém um sistema remoto que 
detecta defeitos nos aparelhos e 
faz vistorias periódicas presen-
ciais. Cerca de 25% dos telefones 

públicos de todo o Estado já sofre-
ram vandalismo. 

No caso dos postes mal con-
servados, a população deve regis-
trar as reclamações junto à Enel 
pelo canal 0800 72 72 196.
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O PROGRAMA DE VANTAGENS 
MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO 
 C INEMARK MAN IA NAS B I LHETER IAS 

E TENHA VANTAGENS O ANO INTEIRO.

Telefones públicos em desuso e postes mal 
conservados chamam atenção nas calçadas
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Telefones públicos quebrados ocupam espaço no terminal de ônibus Santana

Postes aparentemente mal 
conservados chamam 
atenção de pedestres
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Avenida Coronel Sezefredo Fagundes recebeu 
grande ação de reintegração de posse

Na última segunda-feira (2) 
de dezembro, aconteceu uma 
ação de reintegração de posse na 
Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 
próximo ao número 5.169. O ter-
reno é de propriedade mista (pú-
blica e particular), cerca de dois 
anos ocorre a disputa do processo 
de reintegração na justiça, cerca 
de 1.300 famílias residem no local 
e mais de 4 mil pessoas.

Cerca de 1,5 km da Avenida 
foi interditado entre os números 
6.506 e 4.105, portanto os ôni-
bus das linhas 1783/10 Santana 
- Cachoeira e 2023/10 Tucuruvi 
- Cachoeira, foram obrigados a 
fazer um rota alternativa pela 
Rua Kotinda que dá acesso ao 
Jardim Corisco. 

A reintegração da área esta-
va prevista desde a audiência de 
conciliação que ocorreu no dia 17 
de maio de 2019.  O Ministério 
Público da Defensoria Pública 
e o Comando da Polícia Militar 
acordaram que a área seria 

desocupada, voluntariamente 
até a última segunda-feira (2), 
data que foi acordada por todos 
os presentes. 

A interdição da Avenida 

acabou na última quarta-feira (4), 
quem passa em frente ao terre-
no que foi feito a reintegração de 
posse, fica atônito com o tamanho 
da área que foi desapropriada.

Foto: AGZN

Local da reintegração

Assembleia Legislativa homenageia fundadores 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo

Na próxima segunda-feira 
(9), a Assembleia Legislativa 
homenageia os fundado-
res do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo por 
ocasião do 125º aniversário da 
instituição. A cerimônia acon-
tece na Assembleia Legislativa 
de São Paulo, a partir das 19ho-
ras. Na ocasião, o Prof. Alberto 
Löfgren pioneiro na Botânica, 

Silvicultura, Preservacionismo 
Ambiental e um dos funda-
dores do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, jun-
tamente com o norte america-
no Dr. Orville Derby, serão ho-
menageados com o “XV Prêmio 
Paul Donovan Kigar de Honra 
ao Mérito por Realizações de 
Vida”.

Albert Löfgren, foi o 

idealizador do projeto e cria-
dor do Horto Florestal com 
seu lago, bosques e todo seu 
paisagismo. 

Dr. Orville Derby, gênio da 
Paleontologia, Mineralogia e da 
Geografia, foi um grande pro-
pulsor destas ciências e pesqui-
sas no Brasil Império.

O Prêmio Paul Donovan 
Kigar foi criado há 16 anos 

em homenagem ao sócio emé-
rito do Instituto His tórico 
e Geográfico de São Paulo. 
Entrada gratuita. Esta cio-
namento grátis no pátio da 
Alesp. Na saída, os convida-
dos poderão assistir ao espetá-
culo de luz e cores da Árvore 
de Natal de São Paulo em fren-
te à Assembleia, no Parque do 
Ibirapuera.

Parque Edu Chaves recebe evento no
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Na última terça-feira (3), foi 
celebrado o Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência. A 
data foi criada em 1992, na 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas, e tem o objetivo de in-
formar a população sobre os 
assuntos relacionados à defi-
ciência física ou mental, e cons-
cientizar sobre a importância 
da inclusão das pessoas com de-
ficiência na sociedade. Cerca 
de 45,6 milhões de pessoas no 
Brasil apresentam alguma de-
ficiência, segundo o último 
Censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Leia mais na página 9
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Bateria Superação da Casa de David

Festival da Liga das Escolas de Música acontece 
no Parque da Juventude neste sábado

Neste sábado, 7 de dezembro, 
a partir do meio-dia, a Lemu, Liga 
das Escolas de Música, promove-
rá o Lemu Fest, festival de bandas 
de escolas de música, no Parque da 
Juventude, na Zona Norte. Haverá 
espaço gastronômico, tendas in-
terativas, apresentação de novos 
talentos e convidados especiais. 
Entrada gratuita. Para mais in-
formações ligue: (11) 4564-4964 / 
(11) 98548-3554 - E-mail: conta-
to@ligadasescolasdemusica.com.
br ou acesse: www.ligadasescolasde 
musica.com.br
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Festival de bandas no Parque da Juventude

Lançamento imobiliário no modelo
Studio traz oportunidade de negócios

Quem busca investir no mer-
cado imobiliário tem uma boa 
oportunidade em Santana. O lan-
çamento Studio Smart Santana 
está com obras iniciadas na Rua 
Alfredo Pujol, 159, onde também 
funciona seu stand de vendas. 
Entre os diferenciais do imóvel 
estão: área externa com paisagis-
mo, salão de festas gourmet, aca-
demia, ponto para ar condiciona-
do, espaço coworking, pet place, 
bicicletário, piscina e lavanderia 
compartilhada.

Localizado a 450 metros da 

estação de Metrô Santana, o lan-
çamento dispõe de plantas diferen-
ciadas de 25 e 30 m² e os preços co-
meçam a partir de 167 mil à vista. 
Para quem procura uma boa opor-
tunidade de financiamento imobi-
liário, há ainda a oportunidade de 
adesão ao programa Minha Casa 
Minha Vida, que pratica taxas de 
juros reduzidas. Há ainda a possi-
bilidade de junção das unidades, 
obtendo um apartamento de 50m² 
ou 55 m², além da proposta de um 
imóvel com sustentabilidade e bai-
xo custo de condomínio. 
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Lançamento tem obras iniciadas na Rua Alfredo Pujol, 159 em Santana
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