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ÓCULOS EM

Leia nesta edição
¤ Dezembro Vermelho conscientiza sobre preconceito  

e tratamento de HIV ...  Página 2

¤ Praça Santo Eduardo, em Vila Maria,  
faz parte do Projeto Ruas Vivas...   

Página 3

¤ Feirão Limpa Nome é prorrogado até 21 de dezembro ...   
Página 4

¤ Veja as dicas para focar no trabalho no  
último mês de 2020 ...  Página 5

A Prefeitura de São Paulo 
inaugurou na quarta-feira (2), 
o mais novo Ecoponto da região 
de Casa Verde/Cachoeirinha, 
que funciona como um pon-
to de entrega voluntária de pe-
quenos volumes de entulho (até 

1 m³), grandes objetos (móveis, 
poda de árvores etc.) e resíduos 
recicláveis.

Nos Ecopontos, o munícipe 
poderá dispor o material gra-
tuitamente em caçambas, que 
são separadas pelo tipo de resí-

duo. O Ecoponto está 
localizado na Rua São 
Leandro, altura do nº 
13, Distrito Limão.

Na segunda-fei-
ra (30), a equipe do 
Limpa SP realizou 
uma ação de conscien-
tização dos carrocei-
ros, para que visitem 
e descartem no novo 
Ecoponto.

Para incentivar o 
aumento no número 
de cadastros e o com-
bate ao descarte irre-
gular de lixo e entu-
lhos na Avenida Inajar 
de Souza, a empresa 
está divulgando o sor-
teio de uma cesta bá-
sica entre os carrocei-
ros que se tornarem 
colaboradores.

Inaugurado Ecoponto na 
região da Casa Verde

Bairro do Limão

Obras da Linha 6-Laranja do Metrô seguem 
cronograma para término em 2025

A Linha 6-Laranja do Me-
trô, que irá ligar a região de 
Brasilândia à Estação São Joa-
quim, foi oficialmente reto-
mada em cerimônia realizada 
no dia 6 de outubro passado, 
com a presença do governa-
dor de São Paulo, João Doria 
(PSDB) e do secretário dos 
Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy.

Paralisadas desde 2016, de-
vido a problemas com o consór-
cio Move São Paulo, formado 
pelas construtoras Odebrecht, 
Queiroz Galvão e UTC En ge-
nharia, as obras são agora de 
responsabilidade da empresa es-
panhola Acciona, que adquiriu 
os direitos do consórcio anterior. 

Chamado de Linha Univer-
sidade S. A., o novo consórcio fi-
cará à frente da Linha 6 por 24 
anos. A previsão de conclusão 
das obras é 2025, quando a con-
cessionária deve recuperar o in-
vestimento nas obras estimado 
em R$ 6,5 bilhões. 

Com 15 estações, a Linha 
6 ligará a Brasilândia à esta-
ção São Joaquim, com conexões 
com as linhas 1, 4, 7 e 8. Essa é 
umas das obras mais esperadas 
da Zona Norte que irá facilitar a 
mobilidade para outras regiões 
da cidade. Apesar da movimen-
tação ainda pouco intensa na re-
gião, a concessionária informa 
que deu início imediato ao cro-
nograma de atividades do proje-
to que envolve a elaboração da 
engenharia dos projetos execu-
tivos e construtivos da linha.

Entre essas primeiras me-
didas, a Acciona destaca a 
fase de seleção, contratação e 
treinamento de mais de 200 

profissionais, adequação e refor-
mas de canteiros de obras, lim-
peza e remoção de entulho dos 
canteiros, recuperação dos ta-
pumes, levantamento topográ-
fico, monitoramento e apoio 
ao desvio de tráfego e interdi-
ção de vias, vistoria e elabo-
ração de laudos entre outras 
medidas. Para o primeiro se-
mestre de 2021, ocorrerá o iní-
cio das escavações das esta-
ções Brasilândia, Vila Cardoso, 
Itaberaba, João Paulo I, Santa 
Marina, Freguesia do Ó, Água 
Branca, PUC (Cardoso Almeida) 
e Angélica (Pacaembu).

Com 15,3 km de extensão, 
a Linha 6 vai ligar Brasilândia 
a São Joaquim. Ao todo se-
rão 15 novas estações com in-
tegração para outras quatro li-
nhas, do Metrô e da CPTM 
(Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos). A expectati-
va é que a linha atenda mais de 
600 mil pessoas por dia.

Esse trajeto, que atualmen-
te demanda em média 1h30 
de ônibus, poderá ser feito em 
apenas 23 minutos quando 
todo o trecho estiver em ope-
ração. O projeto completo da 
Linha 6-Laranja inclui as se-
guintes estações: Brasilân-
dia, Vila Cardoso, Itaberaba, 
João Paulo I, Freguesia do Ó, 
Santa Marina, Água Branca, 
Pompeia, Perdizes, Cardoso de 
Almeida, Angélica, Pacaem bu, 
Higienópolis-Mackenzie, 14-Bis, 
 Bela Vista e São Joaquim. O 
trecho permitirá a integra-
ção com a Linha 1-Azul do 
Metrô, 4-Amarela da conces-
sionária ViaQuatro e 7-Rubi e 
8-Diamante, ambas da CPTM.
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Canteiro de obras da Linha 6-Laranja do Metrô em fase de retomada das atividades

Virada Cultural acontece neste final de semana 
com atrações on-line e intervenções urbanas

Neste sábado (12) e do-
mingo (13), a Prefeitura Mu-
nicipal de São Paulo, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, apresenta a 16ª edição 
da Virada Cultural, que neste 
ano tem o mote “Tudo de Arte, 
nada de Aglomeração”. São mais 
de 400 atrações, entre ativida-
des on-line e intervenções ur-
banas, distribuídas por todas as 
regiões de São Paulo, sem aglo-
meração de público, e pelo mun-
do, com transmissão vir tual. 
Além das ruas e da Internet, 
a Virada está em 6 Teatros, 9 
Centros Culturais, 13 Casas de 
Cultura e 22 Bibliotecas espa-
lhadas por todas as regiões da 
cidade. O evento, que represen-
ta um investimento de R$ 6 mi-
lhões, celebra a pluralidade nas 
mais diversas linguagens artís-
ticas para todas as idades em: 
Artes Visuais, Circo, Dança, 
Literatura, Moda, Música, Per-
formance e Teatro, com pro-
gramação interativa que tam-
bém prevê rodas de conversa e 
debates.

A Arte e a Cultura dão 
alma à cidade de São Paulo. 
Nesse momento da pandemia 
e o retorno à Fase Amarela 
do Plano São Paulo, elas se 

tornam ainda mais relevan-
tes e urgentes para nos man-
ter unidos, apesar da distân-
cia imposta pelo cenário atual. 
A cidade continua em quaren-
tena, mas segue ativa, com a 
Cultura presente em todos os 

lugares, movimentando a gera-
ção de trabalho e renda do setor 
(são 3.411 pessoas contratadas, 
entre artistas, técnicos e for-
necedores), inspirando e oxige-
nando o público com a excelên-
cia artística de nossas atrações, 

sem aglomerações e com toda 
a segurança que a ocasião exi-
ge. A Cultura está presen-
te em todos os lugares da cida-
de. Confira a programação em:  
https://www.viradacultural. 
prefeitura.sp.gov.br
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Criolo, Elza Soares e Renegados e Elba Ramalho farão shows que serão transmitidos do Theatro Municipal
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Local funciona como um ponto de entrega 
voluntária de pequenos volumes de entulho, 

grandes objetos e resíduos recicláveis


