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Retrospectiva 2020 • Os principais acontecimentos que marcaram o ano
Janeiro 

Na primeira edição do ano 
destacamos o Trecho do Cantei
ro Central da Avenida Braz Leme, 
que recebeu obras de revitalização 
e é considerada uma das mais be
las avenidas da cidade e uma das 
mais procuradas da Zona Norte 
para a prática de esporte e lazer. 
Ligando a região de Santana à 
Ponte da Casa Verde, a Avenida 
Braz Leme tem seu canteiro qua
se todo arborizado, com diversos 
pontos de equipamentos de ginás
tica, bancos e jardim que muitas 
vezes cuidados pelos próprios mo
radores do entorno. O custo total 
das obras é de R$ 27.476,90.

Houve destaque para a região 
da Brasilândia que continua a es
pera das importantes obras anun
ciadas nos últimos anos. Era es
perada a inauguração do Hospital 
Municipal, que estava em fase fi
nal de obras. O prédio tem no to
tal, 41 mil m² de área construí
da, mais de 300 leitos e estrutura 
e capacidade para atendimento 
de 25.900 pacientes por mês no 
Pronto Socorro. 

Destacamos também na Vila 
Maria que desde 2018, os mora
dores convivem com a atividade 
de transbordo e triagem de entu
lho em terreno particular locali
zado na Rua Britânia, 11. No lo
cal, uma empresa funciona como 
entreposto de coleta de detritos 
e, segundo a Subprefeitura Vila 
Maria/Vila Guilherme eles têm li
cença de funcionamento para essa 
atividade. Porém, o acúmulo de 
entulho excessivo, trouxe muitos 
problemas para quem mora ou 
trabalha nas proximidades.  

Fevereiro 

Em fevereiro o desabamen
to de um muro interditou casas 
na Rua José Debieux, além de en
chentes e alagamentos, os tem
porais típicos dessa época do ano 
preocuparam, pois, os desliza
mentos poderiam deixar pessoas 
desabrigadas e em situação de ris
co. Foi o caso ocorrido na Rua José 
Debieux, em Santana, na noite do 
domingo (2). Chuvas intensas oca
sionaram o desabamento de muro 

de uma propriedade particular 
onde funciona o estacionamento 
de uma loja e, a viela de casas ao 
lado também foi fortemente atin
gida, formando uma cratera, im
pedindo o acesso às residências. 
No total, sete casas foram inter
ditadas pela Defesa Civil, que 
precisou da ajuda do Corpo de 
Bombeiros.

A cidade de São Paulo teve o 
segundo maior volume de chuva, 
registrado num período de 24 ho
ras, dos últimos 77 anos. De acor
do com dados do Inmet (Instituto 
Nacional de Meteorologia), a cida
de registrou entre 9 horas do do
mingo (9) e às 9 horas da segunda
feira (10), 114 mm. Considerando 
os 10 primeiros dias de feverei
ro, o volume das chuvas chegou 

a 299,6 mm, superando a me
dia dessa época do ano em 249.7 
mm. Os transtornos foram sen
tidos durante toda a semana em 
todas as regiões da cidade, desde 
alterações no transporte público, 
desabamentos, danos nas vias, re
sidências, empresas e estabeleci
mentos comerciais.

O Instituto de Pesquisas Tec
nológicas (IPT) divulgou seu re
latório sobre as obras do tre
cho Norte do Rodoanel, no qual 
identificou 1291 falhas em sua 

construção, das quais 59 conside
radas muito graves. Essa análise 
foi contratada pela gestão do atual 
governador João Doria (PSDB) e, 
tem o objetivo de apurar as reais 
condições dessa obra, que tinha 
previsão de entrega para 2016. 
As falhas que constam do relató
rio estão nos seis lotes da obra que 
deverá ligar a Rodovia Presidente 
Dutra ao Aeroporto de Guarulhos 
e à Rodovia dos Bandeirantes. 

Semanas após as fortes chu
vas ainda era possível ver os es
tragos que foram causados, na 
extensão da Avenida Coronel Se
zefredo Fagundes, avenida que 
liga São Paulo ao município de 
Mairiporã. Quem utiliza a ave
nida todos os dias estava sentin
do na pele os transtornos, após os 
temporais. Em vários trechos da 
avenida há barro, troncos de árvo
res, galerias entupidas pelo barro 
e, numa próxima chuva o caos po
deria ser maior, e foi. 

Março

O Córrego Apareíba, na Ave
nida Nadir Dias de Figueiredo 
em Vila Maria, tem dois tre
chos em obras para a recupera
ção de suas margens. De acordo 
com a Secretaria de Infraestrutu
ra Urbana e Obras (SIURB) 

tratase de duas obras emergen
ciais. Constantemente o Córrego 
Apareíba vem apresentando pro
blemas com danos em suas mar
gens, provocadas, principalmen
te em períodos de chuvas intensas 
em fevereiro. 

Usuários do Parque da Ju
ventude relataram problemas 
com manutenção e segurança. 
Inaugurado em 2003, o Parque 
da Juventude um dos maiores da 
cidade com 240 mil m², tem em 
sua estrutura, além da extensa 
área verde, um complexo esporti
vo com quadras poliesportivas, a 
Biblioteca de São Paulo e as ins
talações da ETEC. O parque é 
localizado na mesma área onde 
funcionou por 46 anos a Casa de 
Detenção. Após muitos episódios 
dramáticos de fugas, rebeliões e 
mortes (sendo o mais marcante a 
rebelião de 1992 onde morreram 
111 presos), a desativação da Casa 
de Detenção tornouse necessá
ria. Havia periodicamente recla
mações quanto à manutenção da 
área verde, limpeza e até segu
rança, tendo em vista sua gran
de extensão. Nossa equipe esteve 
no local e pôde constatar a pre
sença de muitos pontos com mato 
alto e lixo, além dos equipamen
tos esportivos danificados. Porém, 
na entrada do parque uma equipe 
realizava o corte do mato, assim 
como nas quadras estava sendo 
realizado um trabalho de pintura.

No mês de março começou 
a correria para conter o avan
ço da pandemia da Covid19 no 
Estado e medidas mais drásticas 
foram tomadas. O prefeito Bruno 
Covas assinou um decreto deter
minando o fechamento do comér
cio na cidade de São Paulo. De 
acordo com a medida, permane
ceram funcionando normalmente 
os serviços essenciais como: far
mácias, supermercados, padarias, 
feiras livres, mercados, lancho
netes, restaurantes, lojas de ven
da de alimentação para animais 
e postos de combustível. Além 
dos adiantamentos dos feriados 
de Corpus Christi (11 de junho) 
e da Consciência Negra (20 de 
novembro).

Foi anunciado pelo prefei
to Bruno Covas a construção 

de, pelo menos dois hospitais de 
campanha com 1800 leitos, no 
Anhembi e o outro no Pacaembu, 
com 200 leitos. O objetivo é des
tinar essas vagas para pacientes 
com Coronavírus em estado de 
baixa complexidade e deixar os 
leitos hospitalares para os casos 
mais complexos. 

Abril

Em meio à pandemia da 
Covid19 o Hospital Municipal da 
Brasilândia, que estava em obras 
desde 2015, teve sua inauguração 
anunciada. A estrutura do hospi
tal contava com 30 leitos de enfer
maria, exclusivamente para o tra

tamento de pacientes de Covid19 
e, aumentou para 725 leitos a 
mais de UTI para atender a de
manda durante a pandemia de 
Coronavírus. 

As obras de recuperação das 
margens do Córrego Apareíba, 
que corta a Avenida Nadir Dias 
de Figueiredo, já estavam adian
tadas. O trecho em questão fica 
entre a Rua Magarinos Torres 
até Rua Quirino e outro trecho, 
entre a Rua Nova Hamburgo até 
Avenida Guilherme Cotching. 
Iniciadas em 20 de fevereiro com 
prazo de conclusão das obras 

em 180 dias. Um problema que 
se agravou nas últimas sema
nas, foi o acúmulo de lixo na cal
çada do entorno do Parque Vila 
GuilhermeTrote, que também 
devido à quarentena, estava fe
chado ao público. Esse problema 
já existia antes do fechamento do 
parque e dos estabelecimentos co
merciais próximos, porém tornou
se mais intenso.

A Prefeitura de São Paulo, re
vitalizou a Praça Sobi Kayo, na 
Casa Verde, Zona Norte da capi
tal. Localizada entre a Avenida 
Engenheiro Caetano Álvares e a 
Rua Padre João Gualberto, im
portante corredor viário da re
gião, a praça recebeu em seus 526 

m² nivelamento, novo passeio, 
equipamentos de lazer para a prá
tica de atividades físicas, além de 
acessibilidade, oferecendo maior 
segurança aos pedestres, idosos e 
pessoas com deficiência que utili
zam o local.

Com cerca de 265 mil habi
tantes e uma concentração de 13 
mil moradores para cada km², 
a Brasilândia é o bairro de São 
Paulo que registrou o maior nú
mero de mortos por Covid19. 
De acordo com levantamento da 
Secretaria Municipal da Saúde 
divulgado, somente neste bair
ro já foram registradas 54 mor
tes. Dessas, 11 já foram confir
madas por exame e outras 43 são 
descritas como suspeitas. Além 
da grande concentração popu
lacional, o bairro tem grandes  
áreas com muitas construções 
precárias e muitas vezes pe
quenas para muitos moradores. 
Outro fator é o grande núme
ro de pessoas que vivem de ativi
dades autônomas, o que as obri
gam a sair para trabalhar apesar 
do isolamento social, e garan
tir a sobrevivência. Assim como 
Brasilândia, essa é a realidade de 
muitos bairros periféricos da ci
dade. De acordo com a Secretaria 
Municipal da Saúde, o Hospital 
Municipal da Brasilândia deve en
trar em funcionamento em breve 
para aumentar as vagas hospita
lares voltadas para pacientes com 
Covid19. Serão 30 leitos de enfer
maria exclusivos para esses pa
cientes, além de 150 leitos de UTI.

Estragos que foram causados na extensão da
Avenida Coronel Sezefredo Fagundes
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O Trecho do Canteiro Central da Avenida Braz Leme
recebeu obras de revitalização
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O Hospital Municipal da Brasilândia teve a sua inauguração anunciada
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Obras nas margens do Córrego Apareíba seguiram até o final de agosto

Foto: AGZN

HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Possibilidade de transição na área profis-
sional. Momento de oficializar o romance. 
Problemas de coluna.

Novo rumo na área profissional com triunfo. 
Viagem com amigos e familiares. Ponto frá-
gil, os pés.

Câncer - 21 jun a 20 jul
A sabedoria e a intuição farão parte no tra-
balho. Muita proteção familiar poderá causar 
obstáculos. Sensibilidade no intestino.

Libra - 23 set a 22 out
A indecisão poderá afetar na atividade pro-
fissional. Saiba discernir suas amizades. 
Verificar pressão sanguínea.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Nova oportunidade no mercado de trabalho. 
Aproveite a boa amizade com satisfação. Boa 
saúde.

Touro - 21 abr a 20 mai

Tenha calma com a impulsividade nos negó-
cios. No amor exigirá tranquilidade. Não abu-
sar de remédios.

Leão - 21 jul a 22 ago

Descoberta de novas ideias no campo profis-
sional. Amizades ocultas surgirão com leal-
dade. Zelar a parte espiritual.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Boa fase para colocar conhecimentos em 
prática. Um bom diálogo ajudará fortalecer o 
amor. Sensibilidade na pele.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Usar a criatividade para nova conquista pro-
fissional. Abrir a mente para a relação amoro-
sa. Dores de cabeça e enxaqueca.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
A caminho proposta de trabalho com 
triunfo. Chegada de uma amizade antiga. 
Sensibilidade na pele.

Virgem - 23 ago a 22 set
Tarefas a cumprir com otimismo na profissão. 
Necessidade de argumentar sobre as amiza-
des. Cuidar da estética.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Cuidado com fofocas no ambiente profissio-
nal. A interferência familiar ajudará em sua 
decisão. Cuidar da parte emocional.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Consultas: leitura de tarô, numerologia cabalística, runas,  
terapia com Florais Dr. Bach.
Cursos: Aprenda a ler e interpretar o Baralho de Tarô e as Runas.
Atendimento: Presencial ou Skype (pessoa física ou empresas).
Instagram: @naia.terapeuta
Contato: 11 - 96515-0414

De
18/12 a 

24/12

Por Naiá Giannocaro

A Reconciliação
Para um relacionamento harmonioso e duradouro não há uma receita certa e, sim 
modos e costumes diferentes que devem interagir obtendo a compreensão.

A atitude de ouvir faz a grande diferença, pode levar ao término da relação ou um 
novo ciclo. Existe uma palavra mágica que pode fazer toda a diferença.

É a palavra TEMPERANÇA que é a busca do equilíbrio, o tempo certo para esperar a 
reconciliação, fazendo análises e avaliações num todo.

Outra dica é aprender com aquilo que não deu certo e o porquê não deu certo.

Reflita sobre a falta do outro, projetos juntos, enfim...

A Temperança ajuda a clarear os pensamentos obtendo uma resposta positiva para 
sua vida.

Avalie e analise.

Tenham uma abençoada semana. 


