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ÓCULOS EM

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

¤ Rua Alamoique na Brasilândia 
tornou-se via de mão única...  
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¤ Veja cinco motivos para mexer 
o corpo nessa quarentena...  
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¤ Setembro Amarelo é tema de 
EntreMeios especial com  

Zé Guilherme e Leliane Moreira...   
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¤ AAMJSP continua trabalho 
assistencial voltado  
à famílias carentes...   
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Leia nesta edição

COMUNICADO
Informamos aos nossos leitores, anunciantes, fornecedores, 

colaboradores e jornaleiros que reiniciamos as atividades 
em nossa sede (Rua Alfredo Pujol, 207) para retomarmos, 

gradualmente, a distribuição da edição impressa de acordo 
com as recomendações das autoridades públicas,  

neste momento da pandemia da covid-19.  
Agradecemos a todos pela compreensão e parceria!

Expansão do Metrô através de Linha 6-Laranja 
terá mais de R$ 1 bilhão em incentivos

Na última sexta-feira (11), 
foi publicado no Diário Oficial 
da União (DOU), o enquadra-
mento do projeto de implan-
tação da Linha 6-Laranja no 
Regime Especial de Incentivos 
para o Desenvolvimento da In-
fraestrutura (Reidi). A porta-
ria beneficia a Concessionária 
Linha Universidade S.A. O Go-
verno Federal está apoiando os 
esforços para ampliar a capaci-
dade de atendimento do Metrô 
da cidade de São Paulo (SP).

Incialmente, o valor a ser in-
vestido pela concessionária na 
obra do Metrô seria de R$ 13,05 
bilhões. Com o enquadramento 
na Reidi, o montante passa para 
R$ 11,96 bilhões, o que corres-
ponde a incentivos fiscais de 
mais de R$ 1 bilhão.

As ações preveem implan-
tação das obras civis e siste-
mas, fornecimento do material 
rodante, operação, conserva-
ção, manutenção e expansão 
da Linha 6-Laranja. O sistema 
com preende 15,3 quilômetros 
de linhas férreas, 15 estações 
e a aquisição de 23 trens, cada 
um com capacidade de atender, 
simultaneamente 1.620 passa-
geiros. A nova linha vai permi-
tir a ligação da região dos bair-
ros Brasilândia e Freguesia do 
Ó ao centro da capital paulis-
ta. Também serão atendidos 
os bairros da Liberdade, Bela 
Vista, Barra Funda, Perdizes, 
Consolação e Lapa.

A previsão é que as obras 
civis sejam iniciadas em outu-
bro deste ano e finalizadas em 

setembro de 2026. Durante a 
implantação das instalações, 
serão gerados mais de 7 mil 
empregos diretos. Quando fi-
nalizado, o sistema terá capa-
cidade para transportar mais 
de 630 mil passageiros por dia. 
Considerando a área de influên-
cia indireta (áreas atendidas 
por integração com a rede de 
transportes), a população da 
Região Noroeste beneficiada 
será de mais de um milhão de 
pessoas.

O projeto propõe ainda a 
integração da nova linha com 
as Linhas 1-Azul; 4-Amarela; 
7-Rubi; e 8-Diamante. Além 
disso, também estão previstos 
acessos contíguos a três termi-
nais de ônibus e ao Corredor 9 
de Julho.
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Por meio do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura, empresa concessionária 
terá direito a abatimento de imposto para investir na implantação da Linha 6-Laranja

Vila Sabrina completa 64 anos de fundação
Vila Sabrina, bairro que 

faz parte do distrito de Vila 
Medeiros, comemora 64 anos 
de fundação na próxima quar-
ta-feira, 23/9. Localizado numa 
área plana e distante do centro, 
o bairro ganhou o apelido de 
“Princesinha da Zona Norte” 
por seus primeiros moradores.

Atualmente, apesar do 
bairro contar com amplas pra-
ças e áreas verdes, é constan-
te o problema de manutenção 
das vias. Devido à sua proximi-
dade com o Terminal de Cargas 
Fernão Dias, a região tem um 
intenso tráfego de caminhões e 
veículos pesados, o que preju-
dica de maneira geral a conser-
vação das ruas e, também traz 
alguns transtornos com baru-
lho excessivo. De acordo com 
o Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de São 
Paulo (Setcesp), o movimento 

diário é de, em média, 8 mil 
caminhões por dia que, em-
bora nem todos circulem pelo 

bairro, há o impacto direto nas 
vias mais próximas.

Leia mais na página 3
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Vila Sabrina é considerado um bairro jovem com uma 
ampla estrutura comercial e de serviços

Obras de requalificação de calçadas 
já deixam trechos danificados

Desde o mês de julho, várias 
ruas e avenidas vêm recebendo 
obras de requalificação das calça-
das em toda a cidade. Na região de 
Santana, já há vários trechos con-
cluídos e outros ainda em anda-
mento. Porém, em alguns pontos já 
concluídos, rachaduras e desníveis 
podem ser facilmente observados.

Em trecho da Rua Alfredo 
Pujol, por exemplo, marcas de 
pneus formam uma verdadeira 
“onda” no piso, fugindo da pro-
posta de uma calçada uniforme 
e segura para os pedestres. Na 
Rua Salete, onde há a escada que 
faz acesso para a Rua Alfredo 
Pujol, uma rachadura já aparece 

em meio a calçada, recentemen-
te reformada. Esses são apenas 
alguns exemplos de problemas 
que, certamente se repetem em 
outros pontos. 

A AGZN questionou a Pre-
feitura sobre essa questão e pu-
blicaremos seu posicionamento 
assim que possível.
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Rachaduras e desníveis aparecem em calçadas recém reformadas em Santana

Santana


