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Leia nesta edição

Campo de Marte: acordo entre Município e 
União pode resolver antiga questão judicial

A questão judicial que envol-
ve Município e União na questão 
do Campo de Marte pode estar 
próxima de uma solução. Uma 
proposta apresentada inicial-
mente pelo então prefeito Bruno 
Covas segue com a gestão Ricardo 
Nunes (MDB) rumo a um acordo 
junto ao governo federal.

Assumida pela União após 
a Revolução de 1932, a área 
do Campo de Marte é utilizada 
pela Aeronáutica sem pagamen-
to à Prefeitura de São Paulo. 
Discutida judicialmente desde 
1958, essa questão já obteve ga-
nho de causa em favor do mu-
nicípio por parte do Supremo 
Tribunal Federal. Por outro 
lado, o município tem uma dívi-
da com a União avaliada em R$ 
25 milhões o que custa cerca de 
R$ 3 bilhões por ano, para o or-
çamento municipal.

A proposta que começou a 
ser elaborada na gestão Bruno 
Covas e segue com o prefeito 
Ricardo Nunes (MDB), propõe 
que a indenização a ser paga 
pelo governo federal possa aba-
ter total ou parcialmente a dívi-
da do município com a União. 

Dessa forma, a área pode ser to-
talmente cedida ao governo fe-
deral, possibilitando a constru-
ção do colégio Militar prometido 
pelo presidente Bolso naro, des-
de o início de seu governo. Além 
disso, o município não teria 
mais interferência na operação 
do Aeroporto, sob o comando 
da Infraero. Esse acordo tam-
bém envolve o parque, propos-
ta de João Doria para essa área, 
quando ainda era prefeito de 
São Paulo.

Ainda há muitos detalhes a 
serem definidos nesse acordo, 
que tem os dois lados bastante 
interessados num acordo, uma 
vez que envolve um dos princi-
pais projetos do governo federal 
e amortização de uma dívida, 
que aliviaria os cofres munici-
pais. Para a população em ge-
ral, os benefícios também são 
expressivos, uma vez que impe-
de uma possível exploração ex-
cessiva dessa área e um aden-
samento fora de controle. O 
acordo também não descarta a 
construção do parque público, 
o que também é de interesse da 
população.
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Acordo entre União e Prefeitura de São Paulo pode garantir preservação da área do Campo de Marte

Mandaqui comemora 133 anos, 
com intenso desenvolvimento 

nas últimas décadas
Mandaqui está comemoran-

do 133 anos na próxima quarta-
feira (6), tendo alcançado uma 
grande transformação nas úl-
timas décadas. Situado entre 
Santana e a Serra da Cantareira, 
o bairro passou a atrair o interes-
se do mercado imobiliário à me-
dida que regiões vizinhas foram 
chegando, contribuindo para a 
saturação das áreas disponíveis 
para a construção. 

O intenso processo de verti-
calização do bairro, trouxe tam-
bém o fortalecimento de sua rede 
de comércio e serviços que cola-
boram para a qualidade de vida 
de seus moradores. Além de im-
portantes equipamentos públicos 
como o Hospital do Mandaqui, o 
bairro também dispõe de gran-
des supermercados, um shopping 
center, bares, restaurantes e mui-
tas opções de comércio e serviços.

O adensamento populacio-
nal trouxe consequências espera-
das, como: vários pontos de con-
gestionamentos em ruas antes 
consideradas tranquilas como a 
Avenida do Guacá, desgaste das 
vias públicas e necessidade de 
implementação dos serviços pú-
blicos. De acordo com dados da 
Prefeitura de São Paulo, o bair-
ro conta com uma população de, 
aproximadamente 107.580 mil 
habitantes, numa área de 13,10 
Km². 

As principais ruas de aces-
so ao Mandaqui são: Rua 

Vo lun tários da Pátria, Avenida 
Santa Inês, Rua Conselheiro 
Mo reira de Barros, Avenida En-
genheiro Caetano Álvares e a 
Avenida Zunkeller. Bairros do 
distrito de Mandaqui: Ba si léia, 
Cantareira, Chácara do En-
cos to, Imirim, Jardim Carlos, 
Jardim Itatinga, Jardim Malba, 
Jardim Maninos, Jardim Picolo, 
Jardim Santa Inês, Lausane 
Pau lista, Man da qui, Parque 
Man daqui, Vila Romero, Vila 
Santo Antônio, Vila Santos.

Entre algumas demandas 
apresentadas por quem vive na 
região, há a reivindicação por 
faixas exclusivas de ônibus em 
vias principais que atendem 

o bairro como: Voluntários da 
Pátria, Avenida Santa Inês, 
Ave nida Parada Pinto e Rua 
Conselheiro Moreira de Barros.  
Entre outras necessidades 
aponta-se melhorias na Avenida 
Direitos Humanos, bastan-
te ampla com grandes trechos 
sem arborização e com calça-
das muito estreitas. Além dis-
so, as demandas apontam cons-
tante necessidade de melhorias 
na iluminação pública, manu-
tenção de vias e melhor orde-
namento do trânsito em pontos 
específicos, como o cruzamen-
to entre as avenidas do Guacá 
e Zumkeller. Leia mais sobre a 
história do bairro na página 2.
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Mandaqui comemora 133 anos de história

Dia V acontece neste sábado em todo o Estado de SP
O governador João Doria 

anunciou na última quarta-fei-
ra (29), a realização do “Dia 
V” , neste sábado (2) em todo 
o Estado de São Paulo. O ob-
jetivo é completar o ciclo vaci-
nal das pessoas que estão com a 
segunda dose da vacina contra 
a Covid-19 em atraso. “O ‘Dia 
V’ é uma grande oportunidade 
para quem está com a segunda 
dose da vacina atrasada e ago-
ra poderá se vacinar. Todas as 
equipes municipais e estadu-
ais estarão integradas, contri-
buindo para que o ‘Dia V’ seja 
um grande sucesso”, afirmou 
Doria.

Ao todo, mais de cinco mil 

pontos de vacinação no Estado, 
estarão abertos neste sábado 
das 7 às 19 horas para a apli-
cação, exclusivamente destas 
doses. Os municípios também 
poderão utilizar a data e os re-
cursos para atualizar o siste-
ma VaciVida e inserir imuniza-
dos que, eventualmente ainda 
não foram registrados. As pre-
feituras também poderão apli-
car a terceira dose nos idosos, 
de acordo com o calendário vi-
gente, e que já tomaram duas 
doses em fevereiro ou março. 
Um segundo “Dia V” de imuni-
zação está previsto para o dia 16 
de outubro. 

Leia mais na página 2
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Vacinação terá Dia V neste sábado (2), em todo o Estado de São Paulo

Plano de Desenvolvimento 
Turístico do Polo de Ecoturismo 

da Cantareira é lançado 

Na última terça-feira (28), a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo 
(SMDET) lançou o Plano de De-
senvolvimento Turístico do Polo 
de Ecoturismo da Canta reira, do-
cumento fruto de ampla pesqui-
sa, que aponta diretrizes para 
promoção do setor na região que 
abriga uma das maiores florestas 
urbanas do mundo. Um dos ob-
jetivos esperados por esta inicia-
tiva é atrair mais investimentos 
por meio do turismo rural, turis-
mo de base comunitária-indígena 
nas aldeias guarani, entre outros.

“A cada dia a cidade de São 
Paulo melhora mais a sua política 

ambiental, principalmente com 
relação aos polos de ecoturis-
mo. Hoje temos 48,13% de áre-
as com cobertura vegetal e nos-
so grande desafio é não deixar 
que esse índice seja reduzido, ao 
contrário, que possamos avan-
çar e chegar a 50%. Por isso, que 
ações como essa, de incentivo e 
preservação do Meio Ambiente 
e ao Ecoturismo são necessá-
rias”, destacou o prefeito Ricardo 
Nunes.

Entre as estratégias de desen-
volvimento detalhadas no Plano 
estão: criação de uma instân-
cia de governança e articulação 
de ações com cidades vizinhas, 

como Mairiporã, que se conectam 
por meio da Serra da Cantareira, 
além de melhorar as condições de 
acesso e mobilidade, infraestrutu-
ra e preservação da memória his-
tórica e cultural da região.

No perímetro do Polo de 
Ecoturismo da Cantareira estão 
inseridos dois parques estaduais: 
Cantareira e Alberto Löfgren, o 
Horto Florestal, que possuem 
Mata Atlântica nativa, áreas de 
Lazer, Esporte, Gastronomia, 
além de um grande manancial, 
que produz água para o abaste-
cimento da região metropolitana 
de São Paulo.

Leia mais na página 5
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Horto Florestal e Parque Estadual da Cantareira estão inseridos no plano de desenvolvimento do turismo na região


