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VOCÊ MERECE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR.

Trecho Norte do Rodoanel terá obras
retomadas no segundo semestre

Em audiência pública reali-
zada no Instituto de Engenharia 
na última segunda-feira (9), o 
Governo do Estado anunciou a 
retomada das obras do Trecho 
Norte do Rodoanel para outu-
bro de 2020. A expectativa da 
Secretaria de Estado de Lo-
gística e Transportes, é de que 
as obras sejam entregues no fi-
nal de 2022.

O edital para a contrata-
ção das obras e finalização des-
se trecho deve ser publicado até 
dia 31 de março. A estimativa 
é de que essa fase das obras te-
nha um custo de R$ 2 bilhões. 
Considerado o trecho mais com-
plexo do Rodoanel, por envolver 
importantes áreas de preserva-
ção ambiental, o Trecho Norte 
tinha a previsão de entrega para 
2014 e um custo inicial orçado 
em R$ 6,5 bilhões.

Paralisadas desde 2018 por 
problemas com as empreitei-
ras responsáveis, as obras já 

realizadas sofreram muita dete-
rioração e em vários pontos do 
entorno do Rodoanel, continu-
am com as ocupações irregula-
res. Em dezembro de 2018, o en-
tão governador Márcio França 
(PSB) rompeu os contratos com 

as empresas responsáveis por 
três dos seis lotes da obra, devi-
do a abandono dos canteiros. Em 
2019, o governador João Doria 
(PSDB) cancelou os outros três, 
alegando que as obras evoluíram 
pouco, diante do esperado.

Desde então, o IPT (Ins-
tituto de Pesquisas Tec no-
lógicas) realizou um am-
plo estudo sobre o estado das 
obras já realizadas. De acor-
do com esse levantamento, o 
Trecho Norte apresenta 1.291 

anomalias, 59 delas considera-
das graves. Entre elas estão: 
viadutos com pilares de apoio 
desaprumados, túneis com in-
filtração e revestimentos trin-
cados. Com 44km de extensão, 
o Trecho Norte do Rodoanel 

permanece dividido em seis lo-
tes para a retomada das obras. 
Até sua entrega em 2022, o 
Trecho Norte do Rodoanel 
deve alcançar um custo de R$ 
10 bilhões.

Leia mais na página 8
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Trecho Norte do Rodoanel deve ser entregue em 2022 Governo do Estado de São Paulo anuncia retomada das obras do Trecho Norte do Rodoanel

Inaugurado em 2003, o Par-
que da Juventude um dos maio-
res da cidade com 240 mil m², 
tem em sua estrutura, além da 
extensa área verde, um com-
plexo esportivo com quadras 
poliesportivas, a Biblioteca de 
São Paulo e as instalações da 
ETEC.

O parque é localizado na 
mesma área onde funcionou 
por 46 anos a Casa de Detenção. 
Após muitos episódios dramáti-
cos de fugas, rebeliões e mor-
tes (sendo o mais marcante a 
rebelião de 1992 onde morre-
ram 111 presos), a desativação 
da Casa de Detenção tornou-
se necessária. A transformação 
dessa área num grande par-
que público com equipamen-
tos de Cultura e Educação foi a 
alternativa mais viável para a 
região, tendo em vista as con-
sequências de especulação imo-
biliária que poderia acarretar.

Durante o processo de de-
sativação da Casa de Detenção, 
o Governo do Estado promo-
veu um concurso público para 
escolha do projeto arquitetô-
nico para o Centro Cultural e 
o parque da forma como ele é 
atualmente. A proposta ven-
cedora foi do escritório do ar-
quiteto Gian Carlo Gasperini. 
Inaugurado em 2003, inicial-
mente com a área esportiva, o 
parque teve sua conclusão gra-
dual e mudou, definitivamente 

a paisagem da região. Porém, 
todo esse espaço ainda 
não é totalmente integra-
do ao público da Zona Norte. 

Pe riodicamente, aumentam as 
re clamações quanto à sua ma-
nutenção e segurança. 

Leia mais na página 3

Mudanças em ano eleitoral atingem nove 
subprefeituras, incluindo três da ZN 

Nove subprefeitos da Capi tal, 
entre eles nomes da Zona Norte, 
foram exonerados na última quar-
ta-feira (11). São eles: Alexandre 
Pires do Jaçanã/Tre membé; Dá-
rio Barreto, de Vila Maria/Vila 
Guilherme e Sandra Cristina 
Leite Santana, de Freguesia do 
Ó/Brasilândia. Passam a ocupar 
os cargos, respectivamente, José 
Bispo de Morais (JT), Joel Bonfim 

da Silva (VM/VG) e Sergio Ro-
drigues Gonelli (FO). 

As exonerações obedecem 
o calendário eleitoral, uma vez 
que, os candidatos para as próxi-
mas eleições têm o prazo de até 
4 de abril para fazer a chamada 
desincompatibilização dos cargos 
públicos. Além dos futuros can-
didatos, alguns nomes devem ser 
indicados para secretarias até o 

final desta gestão. Mudanças 
como essas são consideradas 
normais em ano eleitoral e, de 
acordo com a Prefeitura de São 
Paulo, não deve alterar o fun-
cionamento das subprefeituras. 
Outra mudança atinge o coman-
do da Secretaria Municipal da 
Cul tura, onde Alexandre Yous sef 
deixa o cargo e será substituído 
por Hugo Possolo.

Fotos: Arquivo pessoal

Os subprefeitos: Alexandre Pires (Jaçanã/Tremembé); Dário Barreto (Vila Maria/Vila Guilherme) 
e Sandra Santana (Freguesia do Ó/Brasilândia) deixaram os cargos na última semana

Parque da Juventude: usuários relatam 
problemas com manutenção e segurança

Foto: AGZN

Parque da Juventude tem 240 mil m² e muitos atrativos em área verde 
e equipamentos de Esporte, Lazer, Cultura e Educação

OVOS DE PÁSCOA ITÁLIA

www.chocolatesitalia.com.br

Temos arranjos de Páscoa, chocolate tipo italiano. Aceitamos cartões de crédito, débito e tickets 
refeição (ticket restaurante, Smart VR, Visa Vale, SodexHo-Pass). Temos arranjos e cestas decoradas.

Ovo de Páscoa 40 gr. 3,80
Ovo de Páscoa 100 gr. 6,90
Ovo de Páscoa 130 gr. 8,90
Ovo de Páscoa 200 gr. 13,80
Ovo de Páscoa 400 gr. 27,80
Ovo de Páscoa 600 gr. 42,80
Ovo de Páscoa 800 gr. 57,80
Ovo família 1.800 gr. 138,80
Ovo família 2.800 gr. 196,80
Ovo branco 200 gr. 15,80
Ovo branco 400 gr. 29,80
Ovo branco 600 gr. 45,80
Ovo meio amargo 400 gr. 29,80
Ovo diet 200 gr. 30,80
Ovo misto 200 gr. 15,80
Ovo misto 400 gr. 29,80
Coração de Páscoa 150 gr. 10,80

* Produtos disponíveis enquanto houver estoque.

Loja 1 - Av. Nova Cantareira, 1.182
Tucuruvi - C/ estacionamento

F: 2976-3249

Loja 2 - Rua Heliodora, 276 - Santana 
Estaremos abertos em breve

F: 2959-6516

Ovo de Páscoa - Tipo Peso Preço R$
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