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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
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VOCÊ MERECE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR.

Calçadas reformadas já têm 
trechos danificados e previsão de 
entrega para o dia 6 de outubro

Na edição anterior publica-
mos sobre as obras das calça-
das que já têm problemas com 
as obras de requalificação. Há 
vários trechos concluídos e ou-
tros em andamento, mas, em 
alguns pontos já concluídos, há 
rachaduras e desníveis que po-
dem ser facilmente observa-
dos. Em frente a um estaciona-
mento na Rua Alfredo Pujol, há 
marcas de pneus que formam 
várias “ondas” no piso, fugin-
do da proposta de uma calçada 
lisa e uniforme e segura para os 
pedestres. Na Rua Salete, onde 
há a escada que faz acesso para 
a Rua Alfredo Pujol, há uma 
rachadura em meio a calçada, 
recém-reformada. 

Entramos em contato com a 
Prefeitura de São Paulo e, por 
meio da Secretaria Municipal 
das Subprefeituras, foi infor-
mado que as obras nas calça-
das das ruas: Alfredo Pujol e 
Salete passarão por vistoria. 
Caso sejam necessários repa-
ros, a empresa responsável os 
providenciará, sem custos para 
a Prefeitura. As obras nestes 
locais têm previsão de término 
para 6 de outubro.

A Secretaria concluirá a re-
qualificação de 1,5 milhão de 
m² de calçadas até o final des-
te ano em toda a cidade, com in-
vestimento de R$ 140 milhões. 
As obras têm como foco a aces-
sibilidade, propiciando que pes-
soas com qualquer tipo de defi-
ciência, ou mobilidade reduzida 

possam ter liberdade e segu-
rança pelas calçadas da cida-
de. As obras contemplam as 32 
subprefeituras.

Foram selecionadas calça-
das com grande fluxo de pedes-
tres e na proximidade de co-
mércios, escolas e hospitais, 
cujos reparos impactarão po-
sitivamente para a população. 
As obras atendem às especifi-
cações definidas pelo Decreto 
nº 59.671/20 e Decreto nº 
58.611/19, que também prevê 

sinalização visual e tátil. O pas-
seio também deve ser adequado 
e regular para não provocar vi-
brações no deslocamento de ca-
deiras de rodas, carrinhos de 
bebê, entre outros.

Já foram requalificadas 
mais de 827 mil m² de calça-
das em toda a cidade, entre ja-
neiro de 2019 e julho de 2020, 
e outros 651,6 mil m² estão 
em execução, 4.000 rampas de 
acesso também estão sendo 
construídas.
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Calçada recém-reformada na Rua Alfredo Pujol

Calçada em fase de colocação de Piso Tátil Direcional na Rua Alfredo Pujol 

SantanaBairro do Limão completa 99 anos 
de história na próxima quinta-feira

O Bairro do Limão completa 
99 anos de história oficialmente 
nesta quinta-feira, 1º de outu-
bro. Seu crescimento está ligado 
à construção da Ponte do Limão 
em 1910. No início do século 20, 
a área ainda era, predominante-
mente ocupada por sítios e chá-
caras, que em geral, enfrenta-
vam as frequentes cheias do Rio 
Tietê. 

Conta que a denominação 
bairro do Limão aconteceu por-
que os primeiros moradores 
encontraram um pé de limão- 
bravo na região. Em 1921 a 
imobiliária Matteo Bei fez o lo-
teamento na área, onde já havia 
moradores em sítios e chácaras. 

Muitos moradores vieram de 
bairros vizinhos, como o  tra-
dicional bairro da Freguesia do 
Ó. A primeira linha de ônibus 
chegou em 1930, cujo ponto ini-
cial ficava na Barra Funda. Em 
1964, a ampliação de uma li-
nha já existente, passou a ligar 
o bairro ao Jardim Paulista.

Outra referência importan-
te do bairro é a Paróquia Santo 
Antônio do Limão que surgiu em 
1933, como capela e foi transfor-
mada em paróquia em 1939. 

Pela Lei 8.092, de 28 de fe-
vereiro de 1964, o Limão passou 
a ser o 44º subdistrito do muni-
cípio de São Paulo. Outro fator 
que trouxe benefícios ao bairro 

foi a Sociedade Amigos do Bairro 
do Limão, fundada em 1953.

A área deste subdistrito é de 
aproximadamente 5 quilôme-
tros quadrados e abrange vá-
rias vilas como: Vila Munhoz, 
Vila Barbosa, Vila Carbone, Vila 
Carolina, Vila Cristo Rei, Vila 
Diva, Vila Espanhola, Jardim 
das Graças, Vila Itapeva, Bair ro 
do Limão, Sítio do Morro, Jar-
dim Pereira Leite, Vila Prado, 
Jardim Primavera, Vila Santa 
Cândida, Vila Santa Ma ria, Par-
que São Luís, Vila Siqueira. A 
mais antiga do subdistrito é a 
Vila Santa Maria, de 1930. As 
demais vilas surgiram nas déca-
das de 50 e 60.
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Largo do Limão, hoje Praça Professor Francisco D’Auria é a principal referência do bairro

Concessão do Anhembi para iniciativa 
privada avança com publicação do Edital

O processo de Concessão do Anhembi 
para a iniciativa privada teve um avanço im-
portante na última semana, com a publicação 
do Edital no Diário Oficial do município da 
terça-feira (22). Denominado como “Conces-
são Onerosa do Complexo do Anhem bi”,  o 
projeto concederá o Complexo por um perío-
do de 30 anos à iniciativa privada.

A Consulta Pública teve sua primeira 
etapa em julho, com o registro de ideias e 
sugestões de cidadãos, representantes de 
grupos, consórcios e empresas interessa-
das no projeto. No final de julho foi reali-
zada uma Audiência Pública virtual para 
acolher novas manifestações que após aná-
lise, puderam parcialmente ser incluídas 
na versão final do Edital. Esse trabalho 
foi realizado pela Secretaria de Governo 
Municipal, a AP Negócios e SP Parcerias.

Quem tiver interesse pode consultar os 
materiais anteriores ao Edital que continu-
am acessíveis para download no endereço 
http://spturis.com, assim como o documen-
to da versão definitiva do Edital. A expec-
tativa é de que, a partir da concessão, todo 
o Complexo venha a ser modernizado rein-
serindo o Anhembi no circuito de feiras e 
eventos da cidade, assim como trazendo 
melhorias para o Polo Cultural e Esportivo 

Grande Otelo (Sambódromo), Palácio de 
Convenções e, consequentemente, todo o 
entorno.

De acordo com o Edital, o concessioná-
rio deverá promover a ampliação e diversi-
ficação das áreas disponíveis como aumen-
to da área de convenções em cerca de 24 
mil m² locáveis, instalação de plenária com 
capacidade para 5 mil pessoas e construção 
de 8 mil m² em salas modulares. Todas as 
melhorias fazem parte da proposta de re-
vitalização do Anhembi que completa 50 
anos no próximo mês de novembro.

Os investimentos previstos devem che-
gar a cerca de R$ 661 milhões durante a 
vigência da concessão, dos quais R$ 141 
milhões voltados para requalificações obri-
gatórias, R$ 183 milhões em empreendi-
mentos associados além de reinvestimento. 
A outorga fixa mínima é de R$ 53,7 milhões 
e outorga variável de 12,5 % da receita ope-
racional bruta, não podendo ser inferior a 
R$ 10 milhões no ano.

O Sambódromo tem 75 dias de utiliza-
ção preferencial, garantidos pela Prefeitura 
para eventos tradicionais como o Carnaval. 
Após o prazo de 30 anos, todo o Complexo 
retorna à SPTuris, sem oneração aos cofres 
públicos.
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Anhembi será concedido por 30 anos à iniciativa privada que terá a missão de revitalizar o Complexo

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!


