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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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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!

Passarela A Gazeta da Zona Norte 
recebe serviço de limpeza e manutenção

A passarela A Gazeta da 
Zona Norte, localizada na Ave
nida Tiradentes em frente à 
Praça Campo de Bagatelle, é o 
único ponto seguro para a tra
vessia de pedestres no local, 
uma vez que esse trecho não 
possui semáforos e tem inten
so fluxo de veículos. No seu en
torno há dois clubes esportivos 
(um particular e outro munici
pal), um condomínio residen
cial e pontos de ônibus, compro
vando que embora a circulação 
de pedestres não pareça in
tensa, há sempre movimenta
ção nessa área. A homenagem 

que  denominou: “Passarela A 
Gazeta da Zona Norte” foi con
cedida em 1988 pelo então pre
feito Jânio Quadros.

Na última semana rece
bemos uma reclamação sobre 
sujeira e acúmulo de lixo, ou 
mesmo colchões e cobertores 
deixados por pessoas em situ
ação de rua, chegando a atra
palhar a utilização da passare
la pelos pedestres. A limpeza e 
manutenção desses locais é um 
dos desafios da Prefeitura, ten
do em vista que muitas vezes 
são utilizados como abrigos por 
moradores em situação de rua. 

Procuramos a Prefeitura 
para saber sobre o que está 
sendo feito e o que pode ser 
feito para evitar acúmulos 
na passarela. A Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana 
(AMLURB), informou que en
viou na terçafeira (29/9), uma 
equipe para realizar a limpe
za no local citado (Passarela na 
Avenida Tiradentes). De acor
do com a AMLURB, no ende
reço consta o serviço de varri
ção três vezes por semana, as 
terças, quintas e sábados, no 
perío do noturno.

Leia mais na página 3
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Passarela A Gazeta da Zona Norte que está localizada na Avenida Tiradentes, em frente à Praça Campo de Bagatelle

Parque Vila Guilherme-Trote aguarda 
obras de readequação já anunciadas

O Parque do TroteVila Gui
lherme deve receber obras de 
readequação de vários espaços, 
até janeiro deste ano. Na entra
da do parque, uma placa instala
da no mês de setembro anuncia 
as “obras de readequação geral e 
serviços complementares” num 
valor total de R$ 1.164.792,49 e 
prazo de 20 dias, com início em 
24/08. Porém, para quem passa 
pelo local e também para usuá
rios do parque, nenhuma movi
mentação de obras foi observada 
até o momento.

De acordo com a Assessoria 
de Imprensa da Secretaria do 
Verde e do Meio Ambiente, após  
licitação, foi dada a Ordem de 
Início das obras no Parque do 
TroteVila Guilherme, em 1º de 
setembro. A duração do contra
to é de 4 meses, a partir dessa 
data, com possibilidade de pror
rogação. Entre os espaços para 
receberem obras estão: os sani
tários públicos, ciclofaixas, qua
dras, implantação de Academia 
para Terceira Idade (ATI) e re
paros gerais. Porém, uma data 
para o início efetivo desse traba
lho não foi informada.

O Parque do Trote está en
tre os 70 parques municipais re
abertos no dia 13 de julho, com 
medidas e horários restritivos 
devido à pandemia da covid19. 
Com isso, o funcionamento é 
normal de segunda a sextafeira 
(das 5h30 às 20 horas) e fechado 
aos finais de semana.

As reformas anunciadas não 
contemplam as áreas tombadas 
que são remanescentes da anti
ga Sociedade Paulista do Trote, 

que representa um importan
te capítulo histórico da cidade 
de São Paulo. Devido ao tom
bamento em 2014, toda inter
venção nas estruturas antigas 
precisam do aval do Conselho 
Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambien tal da Cidade de São 
Paulo  Conpresp. Porém, o seu 
precário estado de conservação 
é um dos pontos que chamam a 
atenção dos frequentadores. 

Leia mais na página 9
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Parque do Trote-Vila Guilherme é um dos 70 parques municipais 
abertos ao público durante a semana

Na entrada do parque, placa indica a realização de obras e reformas 
porém, usuários ainda não observaram movimentação no local

Sambódromo do Anhembi 
terá uma área de lazer 

A cidade de São Paulo ga
nhará uma nova área de lazer 
no Polo Cultural e Esportivo 
Grande Otelo, popularmente 
conhecido como o Sambódromo 
do Anhembi, até o fim do mês 
de outubro. Para implemen
tação dessa área estão sendo 
investidos R$ 350 mil a cus
to zero para Prefeitura de São 
Paulo. O novo espaço tam
bém entrará na concessão do 
Complexo Anhembi.

Com os seus 100 mil m² de 
infraestrutura, o Sambódromo 
está sendo preparado para ofe
recer um complexo de lazer com 
diversas atrações e será aberto 
seguindo os mesmos protoco
los sanitários de prevenção ao 
novo Coronavírus dos parques.

No local haverá trechos 
para caminhada, corrida e prá
tica de ciclismo, no meio da pas
sarela serão demarcadas áreas 
para os esportes com rede e ces
ta, como Vôlei e Basquete.

Na Arena Anhembi, tam
bém chamada de Área da Con
centração durante o Carnaval, o 
asfalto liso será utilizado por es
portes com rodinhas, como ska
te, patins e patinete. São cerca 
de 30 mil metros quadrados so
mente nesse espaço. 

Outras atividades

Novas atividades serão dis
ponibilizadas com a captação 
de patrocínio, como uma área 
pet para os tutores trazerem 

cachorros em um ambiente di
vertido e seguro. Também há 
possibilidade de instalação de 
equipamentos de ginástica, es
paço para brinquedos infláveis 
ou rodagigante, por exemplo.

A memória do Carnaval 
de São Paulo

No setor J, uma galeria em 
homenagem ao Carnaval de São 
Paulo será criada, com uma ex
posição de fotos de desfiles que 
aconteceram no Sambódromo 
do Anhembi. No local também 
haverá um QRCode, que dire
cionará os visitantes, por meio 
de seus smartphones, à página 
na internet que contará toda a 
história do local.
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Espaço deverá ser aberto à população até o fim de outubro


