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Maio

O Trecho Norte do Rodoanel 
deveria ser inaugurado em 2016, 
mas permanece com as obras to-
talmente paradas, sem previsão 
de retomada. Dessa vez, o moti-
vo para a falta de perspectiva é a 
pandemia da Covid-19. Quando as 
obras foram iniciadas, em 2013, 
seu custo previsto era de R$ 4,3 
bilhões. Porém, as obras já efeti-
vadas custaram cerca de R$ 2 bi-
lhões a mais. No início do ano, 
o Governo do Estado chegou a 
anunciar que sua conclusão cus-
taria mais R$ 2 bilhões. A pa-
ralisação das obras foi determi-
nada para análise, do quanto já 
havia sido realizado e, verificar 
também, problemas de estrutura 
e irregularidades. No início des-
de ano, o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas, responsável por 
esse processo, divulgou o lau-
do que apontou 1.291 problemas 
nas estruturas das obras, sen-
do 59 desses, considerados gra-
ves. O Governo do Estado che-
gou a anunciar a retomada das 
obras para este ano e sua conclu-
são para 2022.

O número de mortes por 
Covid-19 aumentou, acelerada-
mente em todo o País. Até a úl-
tima quinta-feira, o Brasil esta-
va entre os seis países com maior 
número de óbitos provocadas 
pelo novo Coronavírus, superan-
do a marca de 126 mil infectados 
e 8.591 óbitos (de acordo com da-
dos oficiais divulgados). Nesse pa-
norama, o Estado de São Paulo e 
Capital, continuaram como o epi-
centro da pandemia no territó-
rio nacional, com um número su-
perior a 39.900 casos e mais de 3 
mil mortos. Esse quadro levou o 
governador João Doria a decre-
tar luto oficial em todo o Estado, 
até que a pandemia chegue ao 
fim. Com índice de isolamento 
abaixo do nível mínimo para ado-
tar medidas de relaxamento da 
quarentena. 

O Hospital Municipal da Bra-
silândia entrou em funcionamen-
to na segunda-feira (11), disponi-
bilizando 20 leitos de UTI e 16 de 
enfermaria, exclusivos para pa-
cientes com a Covid-19. De acor-
do com a Secretaria Municipal da 
Saúde, quando o hospital estiver 
em pleno funcionamento, terá um 
total de 305 leitos. A expectativa 
anunciada anteriormente é de um 
acréscimo de 150 leitos de UTI 
à rede municipal com o Hospital 
da Brasilândia, que deve aumen-
tar sua capacidade de atendimen-
to gradualmente. Apontado como 
o distrito com maior número de 
mortes pela Covid-19 na cidade, 
Brasilândia contabilizou 123 óbi-
tos de acordo com dados da SMS.

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Subprefeitura Casa 
Verde/Cachoeirinha, iniciou na se-
gunda-feira (11) de maio, a limpe-
za do piscinão Guaraú, localizado 
na Vila Nova Cachoeirinha, Zona 
Norte da capital. Com 59.058 m² 
e capacidade para armazenar até 
240 mil litros de água, o piscinão 
importante estrutura de reten-
ção das águas pluviais, receberá 
a limpeza manual e o desassore-
amento mecanizado em toda sua 
extensão. A ação é preventiva ao 
período de chuvas e conta com a 
participação de nove funcionários 
que farão serviços como: capina-
ção, retirada de mato, lixo e entu-
lho. Para auxiliar na remoção dos 
detritos, foram utilizadas duas es-
cavadeiras, uma pá carregadeira 
com prancha, além de três cami-
nhões caçamba traçados.

Em fevereiro uma chuva in-
tensa atingiu a cidade de São 
Paulo, e o asfalto na Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, 5.990, cedeu 
e bloqueou metade da pista. Isso 
causou transtorno aos moradores 
locais. Itinerário dos ônibus que 
atendem a região sofreram alte-
rações, a linha 1783-10 Santana/
Cachoeira passou a seguir viagem 
pela Rua Kotinda, que dá acesso 
ao Jardim Corisco e, o 2023-10 
Tucuruvi/Cachoeira pela Rodovia 
Fernão Dias. A Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Ur-
bana e Obras (SIURB), informou 
que a obra para contenção da en-
costa da Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes estava em fase de es-
cavação para instalação de per-
fis metálicos (barras de aço com 
12 metros de comprimento em 
formato de T), para dar conti-
nuidade aos trabalhos de estabi-
lização do solo. De acordo com a 
Prefeitura, os trabalhos foram 
iniciados em abril e, desde o dia 
3 de março a empresa contrata-
da pela SIURB, em caráter emer-
gencial, trabalha na estabilização 
da área. Por se tratar de uma obra 
emergencial, os trabalhos devem 

ser finalizados em até 180 dias a 
partir de 3 de março. Para recu-
peração da encosta, na altura do 
número 5.990 da Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, foi estabele-
cida a recomposição de três tre-
chos do talude, por meio da cons-
trução de muro de concreto com a 
instalação de tirantes (barras) de 
aço e, também a utilização de ma-
lha de aço com aplicação de con-
creto projetado. De acordo com 
moradores da região, a obra es-
tava aparentemente parada e, 
nas últimas semanas, os mora-
dores voltaram a ver homens 
trabalhando.

Junho

Na quinta-feira (4) de junho, 
a Rede Brasilândia Solidária or-
ganizou um Ato em frente ao 
Hospital Municipal da Bra si-
lândia, onde foram colocadas di-
versas cruzes no local, simboli-
zando as vítimas do distrito da 
Região Norte, que concentra o 
maior número de óbitos da pan-
demia na cidade de São Paulo. 
O hospital que deveria ter mais 
de 300 leitos, foi inaugurado em 
maio, com quatro anos de atraso, 
segundo o último relatório situa-
cional da Secretaria Municipal de 
Saúde, divulgado em 29 de maio, 
o hospital contava com apenas 
32 leitos. Procurada a Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), in-
formou que o Hospital Municipal 
da Brasilândia conta com 135 lei-
tos exclusivos, para o tratamento 
de pessoas com a Covid-19, sendo 
115 leitos de UTI e 20 de enferma-
ria. A unidade foi inaugurada, ini-
cialmente com 20 leitos de UTI, 
portanto, em menos de um mês, 
houve a ampliação de 95 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva. 
Quando estiver operando com ca-
pacidade total, o hospital contará 
com 150 leitos de UTI e 30 leitos 
de transição, ambos exclusiva-
mente para a Covid-19. E, assim 
que estiver totalmente concluído, 
o espaço será um hospital geral e 
maternidade, com 305 leitos e 11 
pavimentos, beneficiando 2,2 mi-
lhões de pessoas da região. Vale 
lembrar que, as obras de cons-
trução do Hospital da Brasilândia 
têm um investimento de R$ 275 
milhões pela Prefeitura.

A retomada gradual das ati-
vidades segue no Estado de São 
Paulo, que a partir do próximo 
dia 1º de julho, autoriza a volta 
dos treinos dos times de Futebol 
da Série A. O governador anun-
ciou, ainda a mudança do anúncio 
da avaliação dos efeitos em todo 
Estado da aplicação do Plano São 
Paulo e, as possíveis mudanças de 
classificação das diferentes regi-
ões que determina quais setores 
podem, ou não retomar, gradual-
mente as atividades. Além disso, 
a coletiva foi dedicada aos escla-
recimentos sobre os mais recentes 
incidentes, envolvendo a Polícia 

Militar em episódios de violência.
Na Avenida Cel. Sezefredo 

Fa gundes, próximo ao número 
15.800, um vazamento de água 
persistiu por vários meses. Em 
anteriores edições destacamos o 
ocorrido: na edição 2889 do dia 13 
de dezembro de 2019, “Vazamento 
na Avenida Cel. Sezefredo Fagun-
des”, e na edição 2879 do dia 4 
de outubro de 2019, “Sabesp re-
alizou o serviço de reparo e vaza-
mento na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes” e a Sabesp sempre re-
torna ao local para realizar o con-
serto. Procurada, a Sabesp in-
formou que realizou o reparo no 
vazamento na última quarta-fei-
ra (17/6), porém o vazamento de 
água no trecho citado da via, era 
em um local diferente do proble-
ma registrado anteriormente, a 
reposição do pavimento aconteceu 
na manhã da quinta-feira (18). 
Porém, na quarta-feira (17) à tar-
de, recebemos uma foto de outro 
vazamento, na altura do número 
15.555, entramos em contato com 
a Sabesp e, no dia seguinte o va-
zamento foi consertado. A Sabesp 
informou que consertou na últi-
ma sexta-feira (19/6), o vazamen-
to de água em frente ao número 
15.555 da Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes. A Companhia pede des-
culpas por eventuais transtornos e 
segue à disposição pelos canais de 
atendimento ao cliente: telefones 

195 e 0800 011 9911 (ligações gra-
tuitas), pela Agência Virtual no 
site www.sabesp. com.br ou pelo 
aplicativo da Sabesp para Android 
e iOS.

Em meio à pandemia do 
Coronavírus, várias regiões de 
São Paulo vêm se unindo com di-
versas ações sociais, para ajudar 
comunidades mais vulneráveis 
a superarem a crise da covid-19. 
Na quarta-feira (20), a Escola de 
Samba Acadêmicos do Tucuruvi, 
lançou a campanha “Tucuruvi 
Contra o Coronavírus”, e já arre-

cadou cerca de 300 toneladas de 
alimentos, que beneficiaram mais 
de 200 famílias da região. O movi-
mento ganhou força nas redes so-
ciais, com apoiadores da Escola e 
da região. A iniciativa conta com 
o apoio e mobilização da ativis-
ta local e cientista política, Malu 
Molina, que atua fortemente no 
combate à desigualdade social. 
O objetivo da campanha é trazer 
também comerciantes locais a se 
engajarem na ação, a fim de auxi-
liar as famílias mais carentes.

Julho

Ruas e avenidas principais da 
Zona Norte recebem obras de re-
capeamento, entre elas: Avenida 
Zacki Narchi e Rua Ezequiel Frei-
re. O Governo de São Paulo anun-
cia a realização de testes para a va-
cina contra o novo Coronavírus em 
12 centros de pesquisas referen-
ciais no país. Já a vacinação con-
tra a gripe é ampliada para todas 
as faixas etárias. O comércio sente 
o impacto das restrições impostas 
pela quarentena com a redução em 
até 80% no faturamento.

A Paróquia de Sant’Ana rece-
be o título de Basílica Menor pela 
Santa Sé, o que a eleva na hie-
rarquia junto ao Vaticano. Para 
a concessão deste título, pelo 
Papa Francisco, foram conside-
radas suas características histó-
ricas, arquitetônicas e participa-
ção dos fiéis. O bairro Jardim São 
Paulo comemora 82 anos. Em Vila 
Guilherme, moradores questio-
nam a retirada do antigo ponto de 
ônibus, referência histórica local 
na Praça Oscar da Silva.

No processo de retomada das 
atividades em todo o Estado, par-
ques voltam a receber o públi-
co em dias e horários restritos. O 
bairro de Santana comemora 238 
anos e recebe obras de requalifi-
cação das calçadas, assim como 
Tucuruvi. Os 87 anos de Vila 

Nova Cachoeirinha é lembrado, 
dessa vez sem evento comemora-
tivo devido à pandemia

Agosto

A Prefeitura de São Paulo 
anuncia que o Córrego Paciência 
terá piscinão para conter en-
chentes em funcionamento, até 
o mês de dezembro. Entre as me-
didas adotadas para evitar aglo-
merações, a Secretaria Estadual 
de Saúde adia a tradicional cam-
panha de vacinação contra a rai-

va animal. A Lei Maria da Penha 
completa 14 anos de existência, 
enquanto os números de violência 
doméstica aumentaram diante do 
período de isolamento social.

O bairro Jardim Brasil come-
mora 107 anos com campanha 
para arrecadação de alimentos a 
serem doados para famí lias impac-
tadas economicamente pela pande-
mia. Na cidade de São Paulo, a Lei 
de Regularização de Edificações 
beneficia cerca de 200 mil imó-
veis. Trecho Norte do Rodoanel 

permanece sem previsão de re-
tomada das obras, enquanto sua 
estrutura deteriora e as ocupa-
ções irregulares aumentam ao seu 
redor.

O Centro de Referência de  
Assistência Social CRAS - Vila 
Nova Cachoeirinha tem sua refor-
ma concluída. A Companhia de 
Engenharia de Tráfego registra 
aumento de furto e vandalismo de 
semáforos em avenidas da Zona 
Norte como: Brás Leme, Inajar de 
Souza e Avenida do Estado. Parque 
Vitória recebe a primeira obra ha-
bitacional realizada através de 
Parceria Público Privada (PPP). 
CEU Tremembé é inaugurado, no 
aguardo do retorno das aulas pre-
senciais, enquanto obras no CEU 
Novo Mundo seguem aceleradas. 
Na retomada das atividades econô-
micas em meio à pandemia, Estado 
autoriza o funcionamento de co-
mércio e serviços no período de 8 
horas diárias. O bairro Freguesia 
do Ó comemora 440 anos. 

Setembro

Obras de recuperação na Ave-
nida Sezefredo Fagundes são conclu-
ídas de acordo com o prazo previs-
to. Ao longo do Córrego Tre membé, 
obras de contenção de cheias avan-
çam com entrega de mais um pis-
cinão. Na área da Saúde, Campanha 
de Vacinação contra o Sarampo é 
prorrogada até 31 de outubro.

A Associação Amigos do 
Mirante do Jardim São Paulo pro-
move intensa campanha para a 
arrecadação de alimentos para fa-
mílias carentes. Vila Sabrina com-
pleta 64 anos, Jaçanã celebra seus 
150 anos; Vila Guilherme, 108 
anos e bairro do Limão 99 anos. 
A retomada das obras do tre-
cho Norte do Rodoanel é anun-

ciada pelo Governo do Estado.  
Devido aos números da pande-
mia , o Hospital de Campanha do 
Anhembi é desativado.  

O processo de concessão do 
Anhembi para a iniciativa priva-
da avança com a publicação do 
Edital. Entre as vítimas do novo 
Coronavírus, A Gazeta da Zona 
Norte registra o falecimento do 
fotógrafo Ovídio Vieira.

Outubro

No início de outubro desta-
camos as intervenções no Sam-
bódromo do Anhembi para ofe re cer 
um espaço aberto constantemen-
te, para a prática de esportes. 
Atendendo a demanda anterior 
publicada na AGZN, a Prefeitura 
realizou uma limpeza na Passarela 
A Gazeta da Zona Norte, situada 
na Avenida Santos Dumont. Na 
região de Vila Guilherme, usuá-
rios do Parque do Trote aguardam 
realização de obras de melhorias 
anunciadas na entrada do espa-
ço público. Em entrevista coletiva, 
o Governo de São Paulo anuncia 

intenção de iniciar a vacinação 
contra o novo Coronavírus ainda 
em dezembro deste ano.

O Hospital Municipal da Bra-
silândia, que entrou em funciona-
mento esse ano, manteve atendi-
mento específico para pacientes da 
Covid-19.  Em todo o País, aconte-
ce a Campanha de Vacinação con-
tra a Poliomielite. Seguindo as 
regras da retomada das ativida-
des, Biblioteca de São Paulo vol-
ta a receber o público. Os bairros 
Tucuruvi e Lauzane Paulista co-
memoram respectivamente 117 e 
96 anos de fundação. Chuvas in-
tensas deixam estragos em vários 
pontos da Zona Norte. 

Parques municipais voltam a 
receber o público nos finais de sema-
na e, as igrejas e cemitérios divul-
gam horários especiais no feriado 
de Finados. O Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo determina 
a paralisação de Edital para a reto-
mada das obras do Rodoanel Norte.

Novembro

O bairro Tremembé comemo-
ra 130 anos de história com parte 
concluída das obras de contenção 
de cheias do Córrego Tremembé. 
Associação dos Moradores do Jar-
dim Cachoeira consegue caçam-
bas junto a Amlurb. Em Vila Gui-
lherme, placa da antiga linha 57 é 
reinaugurada na Praça Oscar da 
Silva. Na cidade de São Paulo, as va-
gas de Zona Azul passam a ser ope-
radas pela iniciativa privada. Em 
todo o Brasil, eleitores vão às urnas 
para eleger prefeitos e vereadores.

Vila Nova Cachoeirinha per-
de o líder comunitário Elizeu Se-
bastião da Silva. A Escola Esta dual 
Professora Teresinha de Oliveira 
Frágoas tem sua sala de leitura 
instalada. Em São Paulo, Bruno 

Covas e Guilherme Boulos seguem 
para o segundo turno das eleições 
municipais. Em todo o Estado de 
São Paulo a quarentena é pror-
rogada até dia 16 de dezembro. A 
Campanha de Vacinação contra a 
Poliomielite é prorrogada até dia 
30/11.

Dezembro

Terminais de ônibus e integra-
ção do Metrô passam por trans-
formações, entre elas, as estações 
Santana e Parada Inglesa. Bruno 
Covas é reeleito prefeito de São 
Paulo com 59,38% da preferência 
do eleitorado. Aumento dos casos 
de Covid-19 leva Estado de São 
Paulo a retroceder para a Fase 
Amarela do programa de retoma-
da das atividades econômicas. 

No bairro do Limão é inau-
gurado o Ecoponto São Leandro.  
Na região de Brasilândia seguem 
os trabalhos para a retomada 
das obras da Linha 6-Laranja do 
Metrô. Em formato on-line, cida-
de de São Paulo promove sua 16ª 
Virada Cultural.

Retrospectiva 2020 • Os principais acontecimentos que marcaram o ano

Obras no CEU Novo Mundo são aceleradas
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Paróquia de Sant’Ana recebe o título de Dignidade de Basílica Menor
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Canteiro de obras da Linha 6-Laranja do Metrô
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Obras na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes são entregues no prazo previsto
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Bruno Covas é reeleito em segundo turno disputado com Guilherme Boulos
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Frequentadores do Parque do Trote aguardam realização de obras de melhorias 
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Um vazamento de água persistiu por 
vários meses na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes, próximo ao número 15.800
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As obras do Trecho Norte do Rodoanel não têm previsão de retomada
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